
کارین فیشر
کژال بردواج
کامیال جیانال
کریستینا السکاریدیس
الکیستار میاندازی
ای. ونکات رامنایا 
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نابرابری های جهانی
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آرتور بوئنوچشم انداز نظری
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یوهانا زیتل 
ولید ابراهیم

گفت وگوی جامعه شناسانه 
با داستن خولیان  

مارگارت آبراهام
کارینا بتیانی
استبان تورس
محمود ذاودی
آلخاندرو پلفینی

کووید-19؛
پاندمی و بحران

< جامعه شناسی در عرصه مدنی سیاسی
< سکوت پیرامون خشونت شریک زندگی در ترینیداد و توباگو

< در باب قابلیت مراقبت از جهان
< بشر به مثابه انسان فرهنگی

< حمالت تروریستی نروژ در جوالی 2011

جولی فرود
آندراس نوی
ریچارد بارنتالر
باب جسوپ
کالوس دوره 
ولید ابراهیم
دنیل مولیس

نقش جدید دولت؟

جنی تیشر تالقی جامعه شناسی و هنر

< بخش آزاد
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< سرمقاله
در این شماره از گفت وگوی جهانی، بخش »گفت وگوی جامعه شناسانه« 
به تحوالت جاری در شیلی می پردازد. در این مصاحبه که یوهانا زیتل 
سرشناس ترین  از  یکی  خولیان،  داستن  داده اند،  انجام  ابراهیم  ولید  و 
پژوهشگرانی که در حوزه های تالقی جامعه شناسی و تاریخ کار می کند 
دربارۀ تحوالت سیاسی و اعتراضات اجتماعی و بی ثبات کاری در کشورش 
و همچنین دربارۀ نسبت میان علوم اجتماعی و جامعه شناسی تأمل می کند.

طی یک سال و نیم گذشته پاندمی کووید-۱۹ سبب تغییرات اساسی 
اجتماعی و  اقتصادی و  در زندگی روزمره و همچنین بحران های جدید 
سیاسی شده است. گفت و گوی جهانی از آغاز شیوع بیماری کوشیده است 
تا دربارۀ تحوالت سراسر جهان دیدگاهی کلی ارائه دهد. در این شماره، 
از هند، پرو،  با مقاالتی  کارین فیشر پرونده ای را تنظیم کرده است که 
بریتانیا و آفریقای جنوبی، به طور نظام مند دربارۀ پاندمی و نابرابری های 
اما »همۀ  اثر می گذارد،  پاندمی روی مردم جهان  تأمل می کند.  جهانی 
ما در یک کشتی ننشسته ایم«. توسعه، بازاری سازی و )کمبود( دسترسی 
آموزش،  یا  از حیث سالمت  پاندمی  پیامدهای  به واکسن ها و همچنین 
نابرابری هایی  افزایش می دهد؛  و  را عیان می سازد  نابرابری های جهانی 
میان کشورهای فقیر و غنی، میان جنوب جهانی و شمال جهانی، میان 
یا  زیست محیطی  بحران های  از  پیشاپیش  که  آسیب پذیری  گروه های 
اقتصادی زیان دیده اند و آن گروه هایی که از پس محافظت از خودشان 

برمی آیند.

دومین پروندۀ ما تغییر چشمگیر رابطۀ میان اقتصاد و دولت را به بحث 
اقتصادی  آزادسازی  بنیادی«  »اقتصاد  مفهوم  مروج  محققان  می گذارد. 
رشد  مسلط  ایدۀ  محدودیت های  می کشند،  نقد  به  را  گذشته  دهه های 
در  تأمین  جدید  شیوه های  خواهان  آنها  می کنند.  تحلیل  را  ]اقتصادی[ 
غیره  و  عمومی  حمل ونقل  غذا،  آموزش،  درمان،  و  بهداشت  زمینه های 
و ترکیب این شیوه های جدید با زیرساخت های ساخته وپرداخته و تحت 
در  نقش  بر  تأمل  با  نویسندگان  هستند.  دموکراتیک  نهادهای  کنترل 
حال تغییر دولت در مواجهه با پاندمی، دربارۀ این بحث می کنند که این 

موضوع در درازمدت چقدر ممکن است بر رابطۀ میان اقتصاد و سیاست 
اثر بگذارد، از حیث گرایشات اقتدارگرایانه یا دموکراتیک به کدام مسیر 
منتهی می شود و مداخله گرایی جدید دولت تا چه حد جامعه شناسی را به 

مصاف می طلبد.

را که  نئولیبرالی دهه های گذشته  بوئنو در بخش نظری، دورۀ  آرتور 
سبب بحران های اقتصادی و اجتماعی و همچنین بحران های سوژگی شد، 
بازبینی می کند. او با تمرکز بر افسردگی دربارۀ چرخش از خودسودآفرینی 
به فرسودگی و از خودتحقق بخشی به ازخودبیگانگی، و همچنین دربارۀ 
چشم اندازهای  و  استبدادی  سیاست های  و  اعتراضی  جنبش های  تأثیر 

آینده بحث می کند.

جنی تیشر، هنرمند، با توضیح دو کالژ خود که هدفشان مرئی تر کردن 
کار نامرئی است، در بحث عمومی دربارۀ کار ضروری مشارکت می کند. 

جامعه  شناسی  کلنجارهای  از  برخی  شرح  به  کووید-۱۹  بخش 
خشونت  با  پاندمی  شدن  همراه  چگونگی  آبراهام  مارگارت  می پردازد: 
فزایندۀ خانگی را تحلیل می کند، کارینا باتیانی و استبان تورس موضوع 
نفوذ روبه رشد  را طرح می کنند و محمود ذوادی  اجتماعی  نابرابری های 
سخن نفرت آفرین را به بحث می گذارد و آلخاندرو پلفینی روی فرایندهای 

یادگیری جامعه تمرکز می کند. 

آخرین اما نه کم اهمیت ترین بخش، یعنی »بخش آزاد«، به طور خاص 
در رابطه با برداشت های رقیب از انسانیت تأمالتی نظری ارائه می کند. در 
این بخش همچنین بحثی راجع به رویدادهای اخیر و تحوالت معاصر در 
کشورهای مختلف، از یک سو در زمینۀ خشونت و از سوی دیگر در زمینۀ 

مراقبت، پیش کشیده می شود. 
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< گفت وگوی جهانی را به چندین زبان در وب سایت انجمن بین المللی جامعه شناسی بخوانید.
< مقاله هایتان را به globaldialogue.isa@gmail.com بفرستید.

بریگیت آولن باخر و کالوس دوره،
 سردبیران نشریۀ گفت و گوی جهانی 

https://www.isa-sociology.org/en
mailto:globaldialogue.isa%40gmail.com?subject=


سردبیر: بریگیت آولنباخر، کالوس دوره.
کمک سردبیران: جوآنا گروبنر، ولید ابراهیم.

دستیار سردبیر: آپارنا سوندار 
سردبیران اجرایی:  لوال بوسوتیل، آگوست باگا.

مشاور: مایکل بوراووی
مشاور رسانه ای: خوآن لخاگارا 

سردبیران مشاور:
ساواکو  مارتین،  الویسا  گوتیرز،  فیلومین  پله یرز،  ژفره  حنفی،  ساری 
فریتز،  بنسکی، چیه جو جی چن، جان  توا  بارلینسکا،  ایزابال  شیراهاسه، 
کویچی هاسه گاوا، هیروشی ایشیدا، گریس خانو، آلیسون لوکونتو، سوزان 
مک دنیل، الینا اویناس، لورا اوسو کاساس، باندانا پورکایاستا، رودا ردوک، 

مونیر سعیدانی، آیسه ساکتانبر، سلی سکالون، نازنین شاه رکنی. 
ویراستاران منطقه ای 

جهان عرب: )تونس( منیر السعیدانی، فاطمه الرضوانی، حبیب الحاج 
سالم؛ )الجزایر( صوریه مولوجی قروجی؛ )مراکش( عبدالهادی الحلحولی، 

سعید الزین؛ )لبنان( ساری حنفی.    
آرژانتین: مگدالنا لُمس، پیالر پی پویگ، مارتین اورتاسن

جسیم  محمد  چودهاری،  خیرول  خوندکار،  الحق  حبیب  بنگالدش: 
اودین، بیجوری کریشنا بانیک، سابینا شارمین، سبک کومار ساها، محمد 
جهیرول اسالم، ابدور رشید، سرکار سوهل رانا، جوئل رانا، هالل اودین، 
مسودور بهمن، بی. ام. نجموس سکیب، عیشرت جهان ایمون، شمسول 
صالح  رانا،  کبیر  اکرامول  اسالم،  شهیدول  سلطانا،  یاسمین  آرفین، 

المأمون، شارمین اکتر شپال، روما پروین. 
برزیل: گوستاو تانیگوتی، آنجلو مارتینز جونیور، آندریزا گالی، دمیتری 
نتو، جسیکا مازینی  سربونسینی فرناندز، گوستاوو دیاس، خوزه گویرادو 

منِدس.
فرانسه/اسپانیا : لوال بوسوتیل.

هند: راشمی جین، نیدهی بانسال، سندیپ میل، پراگیا شارما، مانیش 
یاداو.

اندونزی: کامانتو سونارتو، هاری نوگروهو، لوسیا راتیه کوسومادوی، 
فینا ایتریاتی، ایندرا راتنا ایراواتی پاتیناسرانی، بندیکتوس هاری جولیاوان، 
محمد شهیب الدین، دومینگوس السید لی، آنتونیوس آریو ستو هارجانا، 

دایانا ترسا پاکاسی، نورالعینی، گگر ریانتو، ادیتیا پارادانا ستیادی.
محمد  سید  شهرابی،  عباس  دولتی،  نیایش  جوادی،  ریحانه  ایران: 

مطلبی، 
قزاقستان: آیگول زابیروا، بیان اسماگامبت، آدیل رودینوکف، الماش 

تلسپایوا، کوآنیش تل، آلماگل موسینا، آکنور ایمانکول.
لوبینسکا،  الکساندرا  کامال،  مگدالنا  کوشچینسکا،  یوستینا  لهستان: 
آدام مولر، جاناتان سکوویل، الکساندرا بیرناتسکا، یاکوب بارسشوفسکی، 
اگنیشکا شپولسکا، ایگا واژینسکا، الکساندرا سن، سارا هرچینسکا، زوفیا 

پنتزا-گابلر، ، ایوونا بویاجیوا، ورونیکا پیک.
رومانی: رالوکا پوپسکو، رایسا-گابریال زامفیرسکو، ایلیان گابور، مونیکا 
جورگسکو، ایونا اینوش، بیانکا میهیال، ورنیکا اونسه آ، ماریا استویچسکو.

روسیه: النا زدراوو میسلووا و آناستیسیا دائور. 
تایوان: وان- جو لی، تائو-یونگ لو، تسونگ-جن هانگ، سیوآن-لی 
رنن، یو-چیا چن، یو-ون لیائو، پو-شانگ هونگ، کرک ژی هائو، یی-

شو هوآنگ .
ترکیه: گل چورباجیوگلو، ایرمک اوِرن.

< شورای سردبیری

33

گفتـگوی جـهانی با کــمک ســـخـاوتمــندانه 
انتشارات SAGE امکان پذیر شده است.
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قانون  اخیر در شیلی، روند متعاقب تأسیس  اعتراضات گستردۀ  مصاحبه با داستن خولیان، در مورد  این  در 
اساسی جدید و نقشی که اکنون جامعه شناسان متعهد می توانند در برابر تزلزل فراگیر ایفا کنند، بحث می کنیم.

در این سمپوزیوم به پرسش ها پیرامون رابطۀ میان دولت و اقتصاد پرداخته می شود. نویسندگان توضیح می دهند که 
اثرگذاری واکنش های دولتی مربوطه بر اشکال آتی حکمرانی چگونه است و این که چطور می توان اشکال از پیش 
قابل مشاهدۀ مداخله گرایی دولتی را درک کرد. آیا شکل جدیدی از مداخله گرایی دولتی در حال شکل گیری 

است و اگر چنین است، آیا این شکل جدید واجد خصیصه های استبدادی خواهد بود یا دموکراتیک؟

به  به ویژه  اما  ملّی،  را، درون مرزهای  نژاد  و  و درآمد و جنسیت  ثروت  نابرابری های موجود در  همه گیری کرونا 
بازاری سازی و )فقدان( دسترسی  افزایش داده است. توسعه،  طرز چشمگیری در مقیاسی جهانی، آشکار کرده و 
به واکسن، و همچنین آثار همه گیری در حوزه های سالمت و آموزش نابرابری های جهانی را بین کشورهای 
فقیر و ثروتمند، جنوب جهانی و شمال جهانی، گروه های آسیب پذیری که پیشاپیش از بحران های بوم شناختی یا 

اقتصادی در رنج هستند و گروه هایی که از پس حفاظت از خودشان برمی آیند فاش و تشدید می کنند.



 

< در این شماره
سرمقاله

گفت وگوی جامعه شناسانه <
جامعه شناسی در لحظه های بحران مصاحبه ای با داستن خولیان

یوهانا زیتل و ولید ابراهیم، آلمان

نابرابری های جهانی و پاندمی  <
کووید-19 و نابرابری های جهانی 

کارین فیشر، اتریش

شیپور هشدار کووید-19 

کژال بردواج، هند

بروز نابرابری های جهانی
کامیال جیانال، پرو

استمرار شکاف ها بین اعتباردهندگان و بدهکاران 
کریستینا السکاریدیس، بریتانیا

چالش های کاهش فقر و نابرابری ها در آفریقا 
الکیستار میاندازی، آفریقای جنوبی

فجایع دوقلو در هند: دستورکاری ناتمام
 ای. ونکات رامنایا و ویها اماندی، هند

نفش جدید دولت؟ <
اقتصاد زیربنایی به مثابه کلید نوسازی اجتماعی

جولی فرود، بریتانیا

دولت و اقتصادهای سازگار با آینده 
آندراس نوی و ریچارد بارنتالر، اتریش

کووید- 19: صور تبندی های نوین دولت و اقتصاد 
باب جسوپ، بریتانیا

لویاتان بازگشته است! دولت کرونا و جامعه شناسی
کالوس دوره و ولید ابراهیم، آلمان 

کووید- 19: ساخت مکان های ناایمن در آلمان 
دنیل مولیس، آلمان

چشم انداز نظری  <
پس از افسردگی: سوژة پسانئولیبرال افراطی

آرتور بوئنو، آلمان 

تالقی جامعه شناسی و هنر   <
بازنمایی بصری کار نامرئی 
جنی تیشر ، اتریش 

کووید-19: پاندمی و بحران   <
خشونت خانگی در دوران پاندمی جهانی

مارگارت آبراهام، ایاالت متحده آمریکا

بحران کووید-۱۹: منظرهای جدید جامعه شناختی و فمینیستی
کرینا بتیانی، اروگوئه و استبان تورس، آرژانتین

اثر هراس آور جهانی کووید-19
محمود ذاودی، تونس

سناریوهای پساپاندمی از انطباق تا یادگیری جمعی 
آلخاندرو پلفینی، آرژانتین

بخش آزاد  <
جامعه شناسان در عرصه مدنی سیاسی 

فردی آلدو ماسدو هوامان، مکزیک

سکونت پیرامون خشونت شریک زندگی در ترینیداد و توباگو  
آماندا چین پنگ، ترینیداد و توباگو

در باب قابلیت مراقبت از جهان  
فرانچسکو الروفا، سوئیس

بشر به مثابه انسان فرهنگی
محمود ذاودی، تونس

حمالت تروریستی نروژ در 22 جوالی 2011
پل هالوورسن، نروژ
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»اقتصاد در موارد زیادی از رهگذر رنج انسانی و فاجعۀ زیست محیطی 
رشد می کند«

فرانچسکو  الروفا
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< جامعه شناسی 
   در لحظه های بحران 

خولیان داستن  دکتر  با  حبه ای  مصا
 داستن خولیان

دکتر داستن خولیان استاد و پژوهشگر مؤسسۀ تاریخ و 
علوم اجتماعِی دانشگاه آسترال شیلی است.  او هم اکنون در 
مقام پژوهشگر اصلی در پروژۀ »بی ثباتی کار در کالن ناحیۀ 
جنوبی شیلی: تالقی ها، سرزمین ها و مقاومت در مائوله، نوبل 
و مناطق بیوبیو و آرائوکانیا« )۲۰۲۳-۲۰۲۰( مشغول به کار 
است که ادارۀ تحقیق و توسعۀ ملی شیلی بودجۀ آن را تأمین 
کار  جامعه،  مؤسسۀ  پژوهشی  دستیار  همزمان  می کند. وی 
)آفریقای  ژوهانسبورک  ویت واترزراند  دانشگاه  سیاست  و 
دانشگاه  فارغ التحصیل  خولیان  داستن  است.  جنوبی( 
فردریش شیلر در ینای آلمان است و روی موضوعاتی مانند 
سازمان های  و  استراتژی ها  زندگی،  و  کار  بی ثبات سازی 
و  مردم مدار  جامعه شناسی  استخراج گرایی،  اتحادیه ای، 
تحقیقات وی  کار می کند.  به طور کلی روی جنوب جهانی 
و  صنفی  اتحادیه های  مدنی،  جامعۀ  با  نزدیک  همکاری  با 

سازمان های غیردولتی انجام می شود. 

دستیاران  ابراهیم  ولید  و  زیتل  یوهانا  اینجا،  در 
دانشگاه  اقتصادِی  و  صنعتی  جامعه شناسی  گروه  پژوهشی 
فردریش شیلر در ینای آلمان مصاحبه ای را با دکتر خولیان 

انجام داده اند. 

اعتراضات اجتماعی سال 2019 چگونه در شیلی اتفاق 
نقل  و  کرایۀ حمل  افزایش  را  اعتراضات  این  افتاد؟ جرقۀ 
عمومی زد. آیا این فقط جرقه ای کوچک بود که انبار باروت 
و  عمومی  وضعیت خدمات  اینکه  به  نظر  یا  کرد  منفجر  را 
جامعه   یک  وضعیت  دربارۀ  فراوانی  توضیحات  تضادها 

می دهد، موضوع فراتر از این است؟

که  است  اساسی ای  قانون  اجتماعی  اعتراضات  تاریخی  ریشۀ 
از   )۱۹۷۳-۱۹۹۰( پینوشه  آگوستو  لشکری-کشورِی  دیکتاتوری 
طریق نابودسازی نظام مند نیروهای دموکراتیک و برگزاری همه پرسی 
ساختگی در سال ۱۹۸۰ تحمیل کرد. شیلی در سطح آمریکای التین، 
دیکتاتوری  دورۀ  در  وضع شده  اساسی  قانون  که  است  کشوری  تنها 
نظامی را حفظ کرده است. با توجه به اینکه این قانون اساسی مسیر را 
برای اجرای سیاست های نئولیبرالی به شیوه ای وحشیانه و مطلق هموار 

این  به  دارد.   نمودهایی  سلسله  اجتماعی  حیات  در  آن  تداوم  می سازد، 
معنا، جامعۀ شیلی طی پنج دهه، در روند کاالیی سازی لجام گسیخته و 

بی سابقه، به شدت متزلزل گردیده و غارت شده است. 

از  که  است  بوده  ائتالف  دو  میان  سیاسی  اجماع  از  بخشی  این 
را در دو محور  نئولیبرال  نظم  برتری  و  رانده اند  بر شیلی حکم   ۱۹۹۰
تخصیص  برای  موجودیتی  عنوان  به  بازار  به  اعتماد  کرده اند:  حفظ 
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بر سر  مانعی  پینوشه که  اساسی  قانون  و  اجتماعی،  یکپارچگی  و  رفاه 
 )۱۹۹۰-۲۰۱۹( را  دوره  این  است.  سیاسی  نظام  دموکراتیزه کردن  راه 
دورۀ »گذار دموکراتیک« نامیدند که به معنای فرآیند دموکراتیک سازی 
سازمان  و  همزیستی  خاص  پایگاه های  ترمیم  منظور  به  تدریجی 
دموکراتیک جامعه بود. با این حال، هم زمان که مدل اقتصادی به نرخ 
رشد باالیی می رسید، سیستم و بازیگران سیاسی نهادینه شده کانال های 

مشارکت و تصمیم گیری فعال اکثریت را مسدود کردند. 

مشروعیت زدایی  و  سیاسی  نظام  به  بی اعتمادی  نظام مند  روند  یک 
از آن، همراه با فاصله گیری ای عمیق از شهروندان، در حال رشد بود. 
فرایندهای زدوبندهای اقتصادی، مواردی از تأمین بودجۀ خالف قاعدۀ 
برای  از مجازات در دادگاه های عدالت  انتخاباتی، مصونیت  کارزارهای 
شبکه های  در  گرفتار  جامعه ای  عالئم  جمله  از  اینها،  نظایر  و  تاجران 
بیدار شد«  قدرت تثبیت شده در دوران دیکتاتوری بودند. شعار »شیلی 
این لحظۀ تجلی و عصیان آگاهی، هویت یابی و قدرت را نشان می دهد، 
درست هنگامی که »اعالم جنگ« حکومت و نقض حقوق بشر )۸۸۲۷ 
شکایت رسمی در دادگاه های عدالت( و زندانی کردن تظاهرات کنندگان 
)بالغ بر ۲۷۴۳۲ نفر از آنها( معانی اقتدارگرایانه و محافظه کارانه و نظامِی 

غالب در سیاست رسمی را با هم ترکیب می کند.

همچنین اعتراضات در شیلی سوبژکتیویته و جغرافیای بسیار متنوعی 
و  مهاجران  بومی ها،  مسن،  افراد  زنان،  جوانان،  می دهد.  به هم پیوند  را 
تدوین  هماهنگ  و  خودجوش  طور  به  را  اتحاد  گنجینه های  اینها  جز 
در  سیاسی  حافظۀ  نسلِی  برخورد  خالل  از  گذشته  و  حال  می کنند. 
خود  سیاسی  امر  کرده اند.  تالقی  با هم  عمومی  و  فضاهای خصوصی 
خیابان ها،  در  موسیقی،  در  هنری،  خالقیت  در  زیبایی شناسی،  در  را 
اشغال  و  و گفت و گوها  اجتماعات  در  و همین طور  روستایی  مناطق  در 
اینها متجلی ساخته است. ما به عنوان یک  فضاهای مجازی و نظایر 
جامعه از نو مواجهه ی فرهنگی، سیاسی و نمادیِن بسیار ژرفی داشته ایم 
که  تنیده با »کرامت« به عنوان یک هدف و عرف است. بنابراین عنصر 
اصلی و اساسی جامعۀ شیلی، قرارداد اجتماعی آن، بنیادهایش و قانون 

اساسی آن چیزی که در این مواجهه آشکار می شود.

روند تدوین قانون اساسی در این لحظه چگونه به نظر 
می رسد؟ آیا بازیگری هست که در این روند برجسته باشد؟ 
آیا علوم اجتماعی نقشی ایفا می کنند یا کارشناسان حقوقی 

]بر روند[ تسلط دارند؟

برگزار  ملی  همه پرسی  پیش،  یک سال  یعنی   ،۲۰۲۰ آوریل   ۲۶ در 
از  درصد   ۷۸ از  بیش  کردند.  مشارکت  نفر  میلیون  از هفت  بیش  شد. 
اساسی  قانون  ضرورت  نفر  میلیون   ۵/۸ معادل  یعنی  رأی دهندگان، 
یک  به عنوان  منتخب  افراد  توسط  آن  اجرای  لزوم  همچنین  و  جدید 

گروه قانون گذار )مجمع مؤسسان( بدون مشارکت اعضای کنگره را به 
رأی  روند  این  در  ثبت نام شدگان  از  رساندند. حدود ۵۰ درصد  تصویب 
رقم  را  تاریخی  مشارکتی  نرخ  رأی  داوطلبانۀ  ماهیت  درنتیجۀ  و  دادند 

زدند.

اکنون روند تنظیم قانون اساسی در لحظه ای کلیدی قرار دارد، زیرا 
انتخابات آنهایی که ترکیب مجلس مؤسسان را مشخص خواهند کرد 
بحث ها  از  مجموعه ای  ترکیب  این  شد.۱  خواهد  برگزار  آوریل   ۱۱ در 
نه  که  داشت  همراه  به  را  بومیان  مشارکت  و  جنسیتی  تساوی  دربارۀ 
موضوع انتخابات بلکه موضوع مداخلۀ دولت و البی گری سیاسی بود. 
را  کنگره  تصمیم گیری  روندهای  به  نسبت  مداوم  هوشیاری  امر  این 
نهادِی  تصرف  طریقه ی  از  نشان  جمعی  هوشیاری  این  می کرد.  طلب 
این روندها داشت، و از این که لحظۀ تأسیس معنای سیاسی جدیدی پیدا 

کرده بود: احیای مجدد سیستم حزبی.

با وجود اینکه شورش حساسیتی ضدحزبی داشت و بر اقدام توده ای 
متمرکز بود و منتقد نظام سیاسی بود، سر آخر سازمان های دولتی بودند 
که نقل و انتقال و شکل دهی به فرایند تأسیس را انجام دادند. نیروهای 
سیاسی   احزاب  عضو  نامزدهای  با  قیاس  در  نامزدهایشان  و  مستقل 
موانع  در  که  شده اند  مواجه  نابرابری ها  و  دشواری ها  از  مجموعه ای  با 
نمود  موارد  سایر  و  رسانه  در  و شرکت  مالی  تأمین  و  نامزدها  ثبت نام 
می یابد. این دشواری ها مانع سازماندهی نیروهای مستقل شده است که 

همین حاال هم بسیار پراکنده و متالشی  اند.

جزئیات  بررسی  و  بحث  جلسات  و  مناظره  فضاهای  همه گیری 
مجموعه ای  مروج  اجتماعی  علوم  است.  کرده  محدود  را  پیشنهادها 
و  است  فرایند  این  دربارۀ  بازاندیشانه  و  انتقادی  نگرشی  با  تأمالت  از 
به محکوم سازی نقض حقوق بشر و نظایر آن و آگاهی جمعی دربارۀ 
آن گرایش دارد و نقشی عمومی بر عهده گرفته است، عادت واره های 
دانشگاهی را ترک کرده است و دربارۀ دشواری های اکنون بحث و تبادل 
یا  این، اغلب مداخالت محدود به حوزۀ مجازی  با وجود  نظر می کند. 
رسانه های سنتی مانند کتاب ها و مقاالت علمی و نظایر اینها شده است. 
علی رغم اینها، علوم اجتماعی دربارۀ نسبت میان مشارکت، علم )ها( و 

دانش درکی عمومی ایجادکرده است. 

شده اند  شیلی  مشخصۀ  اخیراً  که  سیاسی  نزاع های  در 
کدام بخش های کار علوم اجتماعی نقش ویژه ایفا می کنند؟ 
آیا در ترکیب علوم اجتماعی متعهد و کار سیاسی آنچنان 

که باید حیطه ها یا مسائل مرتبطی وجود دارد؟

تأکید کار علمی من تحقیق دربارۀ بی ثباتی و تزلزل کار و زندگی 
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بوده است. من خودم را وقف توضیح ویژگی های کار و زندگی در جامعۀ 
شیلی بر اساس عناصر فرهنگی، سوبژکتیو، اقتصادی و سرزمینی حک 
کارِی  پلتفرم  ایجاد  من  اهداف  کرده ام.  قدرت  تالقی های  در  شده 
محلی-سرزمینی با سازمان های اجتماعی و محیط زیستی و اتحادیه های 
کارگری، تجهیز ارتباط با شبکه های جهانی پژوهش و تقویت انسجام 

اجتماع ملی علوم اجتماعی در مطالعات کار بوده است. 

کار  جهان  و  اجتماعی  تزلزل  و  بی ثباتی  فرایند  بررسی  روند  در   
توانسته ام به طورمستقیم ببینم که تا چه اندازه کار، استخدام و بیکاری 
برای شرایط زیستی مردم به عنوان موقعیت های حیاتی شناخته می شوند. 
پلتفرم ها  معرفی  درآمدها،  ماشینی شدن،  دستمزدها،  استخدام،  کیفیت 
می آورد.  مردم  زندگی  بر  زیادی  فشار  اجتماعی  حقوق  نظام  ضعف  و 
بدهکاری، جستجوی مشاغل غیررسمی یا شغل های دوم و سوم بخشی 
از این کشمکش میان کرامت و بی ثباتی زندگی  است. بسیاری از این 
مشکالت لب مطالب جاری در منازعات سیاسی و اجتماعی در شیلی  
و همچنین نشان دهندۀ بی ثباتی و تزلزل جوانان، زنان، مهاجران، افراد 

مسن و نظایر اینهاست.

عیان  تضادها  که  مواقعی  در  به ویژه  اجتماعی  علوم  آیا 
در  علم  می کنید  فکر  یا  بپذیرد  مسئولیت  باید  می شوند، 
عمل  مدت،  طوالنی  در  احتماالً  متفاوتی،  زمانی  چارچوب 

می کند؟ 

علوم  میان  پل ها  این  تقویت  برای  متعددی  کارگروه های  و  افراد 
اهمیت  بر   تأکید  آنها  هدف  و  تالشند  حال  در  جامعه  و  اجتماعی 
دانش علمی در تصمیم گیری، اقدامات و بررسی و رایزنی دموکراتیک 
است. این شکاف میان جهان پژوهش، حوزۀ عمومی و به ویژه فعالیت 
جنبش های اجتماعی، چیزی است که باید بر آن فائق بیاییم. جنبش های 
زیادی مانند جنبش های فمینیستی و محیط زیستی و سایر جنبش ها به 
واقع هم اکنون سرمشق ارائه می دهند و به ما امکان می دهند برای این 

 صورت بندی ها ایده داشته باشیم.

بحران  لحظه های  در  خود،  سهم  به  اجتماعی،  علوم  مسئولیت 
تغییر  منادی  همزمان  و  بحران  عالمت  اغلب  تضاد  می شود.  آشکارتر 
است. این روند غالبًا در علوم اجتماعی محل ارجاع است. شخصًا رویه ام 
در جامعه شناسی واکنش فوری است. جنگی که در جامعه به راه افتاد، 
خلع ید و موقتی سازی چنان بوده است که مجبور شده ام طبق حس آنی 
خود عمل کنم/ کاری انجام دهم و این جزئی است از همان زمان مندِی 
مخاطره آمیز، بی دوام و غیرقطعی. این رویه واجد تناقض ها و منفیت هایی 
است، زیرا ایدۀ آینده را به تأخیر می اندازد )امری که می تواند متضمن 
اما در عین حال روشی جدید و عملی تر و  نیز باشد(،  فقدان یوتوپیاها 

فعاالنه را برای طراحی یوتوپیاها در دانش می آموزاند. 

]حیطۀ[  از  بیرون  و  عموم  نزد  شما  تحقیقات  نتایج  آیا 
علم درک می شود و آیا بازیگران سیاسی عالقه ای به نتایج 

تحقیقات علوم اجتماعی دارند؟

تجربۀ من نشان می دهد که چنین است. اما بر این باورم که مسئله 
درک نتایج نیست، مسئله این است که آیا کاری برای ایجاد مسیرها و 
شبکه هایی برای تبادل، گفت و گو، به اشتراک گذاری و بازآفرینی دانش 
می شود یا نه. با سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه های کارگری و نظایر اینها 
پژوهشی  برنامۀ  که  است  این  بر  ما  است. تالش  برقرار  مداوم  ارتباط 
خود را در رابطه با مشکالت تجهیز کنیم. این مشکالت را در واقعیت 
پایۀ تشخیص های برآمده در این فضاهای گفت وگویی شناسایی  و بر 
می کنیم. هدف ما دستیابی به رویکردی هماهنگ نسبت به دشواری های 

علمی در جهان و مسائل عمومی در منطقه است.

 Grupo de( جنوب«  در  کار  مطالعات  »گروه  که  است  این گونه 
Estudios del Trabajo desde el Sur, GETSUR( پدید آمد. این 
گروه پلتفرم کارِی محلی-سرزمینِی متکی بر شبکه های پژوهشِی جهانی 
است و تقویت چارچوب سازمان های اجتماعی و اتحادیه های کارگری 
سازمان های  نیازهای  با  همزیستی  و  همکاری  ما  می کند.  دنبال  را 
به لحاظ  هم  را  دانشگاه  منظور،  این  به  و  می دهیم  ارتقا  را  اتحادیه ای 
زیرساخت و تدارکات و هم از نظر دانش و توانایی های پژوهشی الزم 
مهیا  اندیشه،  و/یا  اطالعات  آموزش،  خاص  مشکالت  مالحظۀ  برای 

کرده ایم.

شورش اکتبر به واقع بزنگاه مهمی برای علوم اجتماعی بوده است. 
امکان حضور و  و  بیداری خودمان هستیم  دانشمند، شاهد  مقام  در  ما 
بازیگری در این بیداری نیز جان بخش و نیروبخش است. بر این باورم 
 )precarity and precariousness( مخاطره  و  بی ثباتی  مفهوم  که 
فراهم  را  مسیر  این  در  برداشتن  گام  برای  متعدد  امکان های  از  یکی 

می کند.

عدم  مخاطره،  و  بی ثباتی  شما  تحقیقاتی  موضوع های 
امنیت بازار کار و نحوۀ دخیل شدن آنها در بازتولید جوامع 
است. با وجود این شما در پروژه هایی نیز مشارکت کرده اید 
مدل های  در  را  تموکو  دولتی شهر  نهادهای  و  محله ها  که 
بازیافت دخیل کرده اند. آیا ممکن است اندکی دربارۀ این 
تجربه برایمان بگویید و مسائل و معارضات خاص این نوع 

تحقیق جامعه شناختی را شناسایی کنید؟ 

آمده  دست  به  سرنخ هایی  انواع  دنبال کردن  با  تجربه ها  این  البته. 
از خالل کنجکاوی، تعلیم و  این مدت کشف کرده  ام و  است که طی 
تربیت و حساسیت  مرا به سوی همکاری با سایر بازیگران در فضای 
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بازیافت با یک  از تجربه های مربوط به  محلی سوق می دهد. در یکی 
برای حقوق محیط  اقدام  اسم »شبکۀ  به  شیلی  در  غیردولتی  سازمان 
 )Red de Acción por los Derechos Ambientales( زیست« 
اجتماعی  جنبش های  با  که  است  سازمانی  شبکه  این  کردم.  همکاری  
مختلف، اجتماعات ماپوچه و سازمان های سرزمینی در منطقۀ ال آراوکانیا 
و والماپو همکاری می کند. آنها یک راهبرد و یک طرح »بدون زباله« 
منظور  این  به  که  دارند  تموکو  در شهر  پسماند  مهار  و  مدیریت  برای 
در سال ۲۰۱۷ موفق شدند پروژه ای را به صندوق عمومی حفاظت از 

محیط زیست پیشنهاد دهند.

ما تجربۀ خود را در پی بسته شدن محل دفن زبالۀ شهر در دسامبر 
۲۰۱۶ آغاز کردیم؛ این محل از سال ۱۹۹۲ راه افتاده بود. محل دفن 
بود.  کرده  آلوده  را  حوزه  زیرزمینی  آب های  و  بود  شده  تخریب  زباله 
این محل در وسط ۲۲ محله ی ماپوچه نشین در بخش غربی شهر قرار 
در  آن محل  اطراف  در  برای سالمتی مردم ساکن  آن  داشت. عواقب 
چندین تحقیق تأیید شده بود. دولت درخدمات عمومی و زیرساخت ها 
محیط  قربانی کردن  عواقب  کاهش  نوعی  که  بود  کرده  سرمایه گذاری 
زیست توسط مقصر بود. این آلودگی بر اقتصاد محلی، شرایط زندگی و 
محیط زیست اثر گذاشت. اما بسیاری از مردم در خالل این مخاطره در 
محل دفن زباله امکان پیدا کردند که با کار در بازیافت و فروش زباله با 

صرفه جویی گذران معیشت کنند.

بدین نحو در سال ۲۰۱۶ محدوده بندی بازیافت کنندگان غیررسمی و 
زباله گردان را در محل دفن زباله اجرا کردیم. پیش از بسته شدن محل 
دفن زباله با شبکۀ اقدام برای حقوق محیط زیست در تشکیل اتحادیۀ 
بازیافت کنندگان همکاری کردم. این اتحادیه ۶۲ عضو داشت. برخی از 
آنها زنان و مردان ماپوچۀ ساکن بخش بودند و بقیه افرادی از محالت 
فقیرتر تموکو. اغلب آنها این کار را شغلی خانوادگی می دانستند. در این 
کار با یک دانشجوی جامعه شناسی همراه بودم که دربارۀ روند تعطیلی 
می داد.  انجام  تحقیقاتی  بازیافت  برای  اقتصادی  بدیل های  تولید  و 
تدبیر  و  جستجو  مورد  در  اتحادیه  پیشنهاد  با  مواجهه  در  که  بود  آنجا 
از  امرار معاش، به فکر پیشنهاد پروژۀ حافظت  اقتصادی برای  فضایی 

محیط زیست به روش بوم شناختی افتادیم.

به عقیدۀ شما دو حوزۀ تحقیقی – بی ثباتی و مخاطره و 
ابتکارات محلی بوم شناختی – چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

برایتان  درباره اش  که  تجربه ای  طریق  از  می توان  می کنم  فکر 
می گفتم دربارۀ نحوۀ ارتباط آنها با مثال توضیح داد. ما در این تجربه 
روی اولین گرِه این درهم تنیدگی آغاز به کار کردیم: بی ثباتی و مخاطره 
بازیافت کنندگان در کار روزانه شان و مخاطره جمعیت ماپوچۀ ساکن در 
بخش و تحمل نژادپرستی زیست محیطی در محل دفن زباله. هر دو نوع 
مخاطره از حیث درک توسعه، جامعه، کار، طبیعت و زندگی در هم تنیده 
شده بودند. این دو نوع مخاطره در یک تالقی به هم می رسیدند: محل 

دفن زباله، محل استقرار آن، عملکردش و تعطیلی آن.

زباله به عنوان محصول جامعۀ مصرف گرا و به عنوان مادیت ناپایداری 
کرد.  آشکار  ما  بر  را  پیرامونش  در  مخاطره  تکثیر  نحوۀ  بوم شناختی، 
درمیان  حاضرند  مردم  است.  زباله  به  وابسته  معاششان  امرار  کارگران 
زباله ها غذا بخورند و به دنبال غذا بگردند. فقر مفرط و غفلت اجتماعی. 
غیررسمی  زباله،  دفن  تعطیلی محل  از  پیش  که  است  دلیل  به همین 
 social( بودن حاکم بر کار بازیافت منطقۀ جدیدی برای تبعید اجتماعی
expulsion( را در پی داشت که توسعۀ راهبردهای پایداری و اسباب 
معیشت در آنجا دشوارتر است. از آن جایی که چارچوب نهادی شکنندگی 
را به تشکل های کارگران تحمیل می کند، تشکیل اتحادیه های کارگری 
امکان می دهد  ما  به  اما همزمان  نیست  برای قدرت سیاسی  تضمینی 

برای ایجاد گزینه های بدیل شمایلی انجمنی را در نظر داشته باشیم. 

سلسله ای از بحران ها وجود دارد که تهدیدکنندۀ هستی انسان است. 
از حاال به بعد، دیگر نه همچون گذشته با تکثیر ریسک، بلکه با تکثیر 
جاری  سیاسی  اختالفات  که  باورم  این  بر  مواجهیم.  حیات  مخاطره 
بوم شناختی  و  فمینیستی  جنبش های  به ویژه  سیاسی،  حساسیت  نوعی 
تفکر  به  را  ما  که  است  آورده  ارمغان  به  را  دانش  از  استعمارزدایی  و 
دوباره دربارۀ معنای فوریت، بحران و تعهد در مواجهه با سرمایه داری 

سیری ناپذیر، چپاول گر و جنگ گرا۲ دعوت می کند.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Dasten Julián <dasten@gmail.com>

۱ انتخابات به دلیل پاندمی به تعویق افتاد و در روزهای ۱۵ و ۱۶ ماه مه ۲۰۲۱ برگزار شد.

۲ سرمایه داری جنگ گرا معادلی است برای war capitalism که به طور خاص به استثمار 
دورۀ  در  مردم  بردگی کشیدن  به  و  آنها  منابع طبیعی  و غارت  وحشیانۀ کشورهای غیرغربی 

انباشت اولیه اشاره دارد. )م(

mailto:dasten%40gmail.com?subject=
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< کـــوویـد-19
   و نابرابری های جــهانـــــی 

ویروس کرونا از هیچکس نمی گذرد و به هیچ مرز ملّی ای احترام 
انسانی  توسعۀ  شاخص  مل،  سازمان  توسعۀ  برنامۀ  طبق  نمی گذارد. 
 – زندگی  استانداردهای  و  بهداشت  آموزش،  از  ترکیبی  – سنجه ای 
افول در  این روند  افول است.  از 1990 در مسیر  بار  برای نخستین 
– در سراسر جهان  – چه ثروتمند و چه فقیر  اکثریت کشورها  بین 

انتظار می رود.

این مالحظه نباید »تخیلی برابری طلبانه« را بیدار کند. کووید-19 
اتفاقًا ما همه داخل یک قایق ننشسته ایم. به قول  فاش می کند که 
دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، »در حالی که همۀ در یک دریا 
و  هستند  لوکس  قایق های  سوار  برخی  که  است  روشن  شناوریم، 
برخی دیگر به تخته پاره ای سرگردان چنگ می زنند«. پاندمی کرونا 
نابرابری های موجود در ثروت و درآمد و جنسیت و نژاد را – درون 
 – جهانی  مقیاسی  در  طرز چشمگیری  به  به ویژه  اما  ملّی،  مرزهای 

آشکار کرده و افزایش داده است.

می توان  متعددی  مقیاس های  در  را  پاندمی  نابرابر  به شدت  آثار 
مشاهده کرد؛ از خانوار تا سطح زیر-ملّی و کشوری. مقاالت این بخش 
تفکیک  یعنی   – نابرابری  دربارة  وسیع دامنه  چشم اندازهای  بر  ویژه 
نابرابری های  مضمون  سه  دارند.  تمرکز   – جهانی  جنوب  و  شمال 
ریشه دار بین کشورهای ثروتمند و فقیر را توضیح می دهند: دسترسی 
فشار  کووید-19؛  واکسن های  و  فناوری ها  درمان شناسی،  به  نابرابر 

بدهی دولتی و روابط مالی نابرابر؛ و تماس نابرابر با تغییرات جّوی.

مورد  در  »موافقت نامه  بردواج،  کژال  نوشتۀ  مقاله،  نخستین 
 TRIPS( فکری«  مالکیت  حقوق  تجارت  با  مرتبط  جنبه های 
که  می کند  بررسی  را  فعلی  جهانی  تجارت  رژیم  در   )Agreement
ارزش باالتری به حقوق مالکیت فکری و سودهای خصوصی می دهد 
چیزی  به  شرکت ها  انحصاری  حقوق  بر سالمت.  انسانی  حق  به  تا 
یا  واکسنی«  »آپارتاید  پیش،  از  بیش  همواره  که  است  زده  دامن 
و  نامنصفانه  نابرابر،  تقالیی  می شود:  تلقی  واکسنی«  »امپریالیسم 
شوکه کننده برای واکسن های کووید-19. کامیال جانال در مقالۀ خود 
واکسن  تهیۀ  برای  جهانی  نابرابر  نبرد  در  پایگاهی  همچون  پرو  به 
نگاه می کند. فایزر وطن او را، پس از این که برخی مواد موافقت نامۀ 
خرید واکسن را نپذیرفت، در انتهای فهرست عرضۀ واکسن قرار داد، 
به کووید-19 و  ابتال  باالترین نرخ های  از  پرو یکی  این که  با وجود 

مرگ ناشی از آن را در آمریکای التین داشت.

دام  سوی  به  را  کشورها  آن  از  ناشی  جهانی  رکود  و  پاندمی 

نابرابری های جهانی و پاندمی

کارین فیشر، دانشگاه یوهانس کپلر، اتریش

نیست.  فقیر  کشورهای  مشکل  فقط  این  است.  رانده  بدهکاری 
 Global( جهان«  دولتی  بدهی  »دیده بانی   2021 گزارش  طبق 
Sovereign Debt Monitor(، بدهکاری 1۳2 کشور از 1۴۸ کشور 
مورد بررسی در جنوب جهانی به حد بحرانی رسیده است. کریستینا 
کووید-19  دورة  در  دولتی  بدهی  نابرابر  جغرافیاهای  السکاریدیس 
سیاست گذاری  که  می کند  روشن  را  نکته  این  او  می دهد.  نشان  را 
اثر  زندگی  بر شرایط  بازی قدرت جهانی است که  بدهی یک  برای 
نیز  را  سود  نابرابر  جهانی  جغرافیاهای  میاندازی  الکیستار  می گذارد. 
به این می افزاید: جریان های مالی غیرقانونی از فقیرترین کشورهای 
تجاری،  »شرکای«  افراد،  جیب های  از  و  می شود  استخراج  جهان 
در شمال  مالیاتی  بهشت های  و  فراملیتی  مرکزی شرکت های  دفاتر 
به  تقریبًا  سال  هر  آفریقا  که  می نویسد  او  می آورد.  در  سر  جهانی 
اندازة کل جریان ساالنۀ کمک های توسعه اِی رسمی و سرمایه گذاری 
به  این  از دست می دهد.  را  منابعش  خارجی ای که واردش می شود، 
آن معناست که این کشورها هیچ فضای مالی ای برای ریختن پول 
اجتماعی  حمایت  برنامه های  مالی  تأمین  یا  اقتصادهایشان  در  نقد 
ویژه در واکنش به همه گیری کووید-19 ندارند. چنان که نمونۀ زامبیا 
مالِی  خروجی  جریان های  و  بدهی  پرداخت  تکالیف  می دهد،  نشان 
توسعۀ  و  می کند  خفه  پیش  از  بیش  را  آن ها  اقتصادهای  غیرقانونی 

بلندمدت را بیش از پیش به تعویق می اندازد. 

دارد،  اهمیت  دیگر  بحث های  اندازة  به  که  بحثی  در  آخر  دست 
می کنند  جلب  چیزی  به  را  توجهات  اماندی  ویها  و  رامنایا  ونکات 
و  کرونا  ویروس  چنان که  می خوانند،  دوقلو«  »فجایع  را  آن  که 
آسیب پذیری اکولوژیک در برخی مناطق هند رشدی تصاعدی دارد. 
 water( آبی  تنش  مثل  اکولوژیک  فجایع  که  می دهند  نشان  آنان 
را  پاندمی  اقتصادی  و  اجتماعی  تأثیر  گردبادها  یا  سیل ها   ،)stress
تشدید می کنند. این جا هم پیامدهای فجایع زیست محیطی به نحوی 
ناموزون توزیع شده اند و پیش از همه بر آن هایی تأثیر می گذارند که 

پیش تر به طرزی نابرابر و نامتناسب از پاندمی رنج می بردند.

می رسد  نظر  به  این،  وجود  با  است.  جهانی  چالشی  کووید-19 
افقمان  شوند،  بزرگ تر  چالش ها  و  نزدیک تر  مشکالت  هرچه  که 
چشم اندازی  حتی  و  ناسیونالیستی  چشم اندازی  به  بیش تر  و  بیش تر 
تنگ نظرانه تر از آن محدود می شود. شیپور نویسندگان چنین هشدار 

می دهد: هیچ کس در امان نیست مگر این که همه در امان باشند! 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Karin Fischer <Karin.fischer@jku.at>

»کووید-19 چالشی جهانی است. با این حال، هرچه چالش بزرگ تر 
می شود، افق نیز بیش تر به چشم اندازی ناسیونالیستی یا حتی چشم اندازی 
تنگ تر محدود می شود.«
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<  اولویت مردم بر سود:
  شـــــــــیپور هشـــــــــدار 

  کووید-19  
کژال بردواج، وکیل، دهلی نو، هند

الزامات  تأثیر  با   )WTO( جهانی  تجارت  سازمان   ،۲۰۰۱ سال  در 
عنوان  با  سازمان  چندجانبۀ  موافقت نامۀ  در  که   –  )IP( فکری  مالکیت 
»موافقت نامه در مورد جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری« 
بر   – بود  شده  تصریح   )TRIPS Agreement( تریپس(  )موافقت نامۀ 
در  شد.  روبرو  اچ.آی.وی  همه گیری  با  مواجهه  در  جهانی  تالش های 
آفریقای  وقت  رییس جمهور  از  چندملیتی  دارویی  زمان، شرکت های  آن 
که  کردند  شکایت  قانونی ای  مواد  با  رابطه  در  ماندال،  نلسون  جنوبی، 
این  را می داد؛  اچ.آی.وی  ارزان قیمت  و  داروهای ژنریک   واردات  اجازۀ 
شرکت ها، در مقام مالکان حق امتیاز داروها، ده ها هزار دالر فروش حق 
امتیاز طلب می کردند، در حالی که داروهای ژنریک اچ.آی.وی روزی یک 
جنوبی  آفریقای  اقدامات  که  زدند  اتهام  شرکت ها  داشتند.  هزینه  دالر 
ناقض موافقت نامۀ تریپس است. در نتیجۀ خشم جهانی علیه شرکت های 
دارویی به خاطر به جریان انداختن پرونده، همۀ اعضای سازمان تجارت 
جهانی »اعالمیۀ دوحه دربارۀ تریپس و سالمت عمومی« را پذیرفتند. این 
را  تریپس  اعالمیه تصریح می کرد که کشورها حق داشتند موافقت نامۀ 
طوی تفسیر کنند که پشتیبان حق آن ها بر حفاظت از سالمت عمومی و 

تضمین دسترسی همگان به دارو باشد.

کووید-۱۹ و موانع تریپس <

اعضای  یعنی کووید-۱۹، دو سوم  پاندمی دیگری،  بعد،  بیست سال 
سازمان تجارت جهانی را بر آن داشت که خواستار تعلیق الزامات مالکیت 
فکری ذیل موافقت نامۀ تریپس شوند. انعطاف پذیری های این موافقت نامه 
که اعالمیۀ دوحه بر آن دست گذاشته بود – پروانه های الزامی، واردات 
موازی، یا استانداردهای سخت گیرانۀ ثبت حق امتیاز – به کشورها کمک 
کرده بود که به درمان های ارزان قیمت اچ.آی.وی، هپاتیت سی، سرطان 
و بیماری قلبی دسترسی یابند. اما طرح پیشنهادی کنونی از طرف هند و 
آفریقای جنوبی استدالل می کند که بیماری واگیرداری چون کووید-۱۹ با 
انتقال و جهش پذیری سریعی که دارد مستلزم تعلیق کامل موانع مالکیت 
تولید  و  توسعه  پژوهش،  باشند  آزاد  را  رقبا  و  کشورها  تا  است  فکری 
هرگونه فناوری سالمت مرتبط با کووید-۱۹ را – بدون تلف کردن وقت 
مالکیت  نقض  دعاوی  از  ترس  بدون  پروانه،  اخذ  پیچیدۀ  مذاکرات  در 
فکری که چندین میلیون دالر خرج برمی دارند و بدون ترس از فشارهای 

تجاری از طرف کشورهای ثروتمند – پیش ببرند.

فکری  مالکیت  که  می کنند  ادعا  ثروتمند  کشورهای  انتظار،  طبق 
را  این  خالف  شواهد  پاندمی،  غم افزای  سالگرد  در  اما  نمی سازد.  مانع 
بیش  آنچه همواره  بر  توجه جهانی  تمرکز  با وجود  نشان می دهد. حتی 

»عدالت جهانی همین حاال« و کارزار پیش بینِی »واکسن مردم« برای برابری جهانی در 
دسترسی به واکسن در دفاتر انجمن صنعت داروسازی بریتانیا، وست مینستر، لندن، ۲۰۲۱.

.Flickr: Jess Hurd/Global Justice Now :امتیاز عکس

https://www.flickr.com/photos/wdm/51025507621
https://www.flickr.com/photos/wdm/51025507621
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شوکه کننده  و  نامنصفانه  نابرابر،  تقالی  در  واکسنی«  »آپارتاید  پیش  از 
برای واکسن های کووید-۱۹ تلقی می شود، از همان ابتدا، این بی انصافی 
مبنای دسترسی به ماسک، تست های تشخیص کرونا، تجهیزات و درمان 

بوده است.

برای مخاطبان عام تر، احتمااًل درک میزان دامنه و قدرت حفاظت از 
مالکیت فکری وقتی حاصل شد که خبر آمد پژوهشگران ایتالیایی ای که 
روی چاپ سه بعدی سرپوش های دستگاه تهیه کار می کردند ممکن است 
مالکیت فکری روبرو شوند. یک سناتور  با دعوی حقوقی صاحبان حق 
طراحی  برای  امتیاز  که صاحب صدها حق  شرکتی   ،3M از  آمریکایی 
ماسک است و با خشونت این حق را اعمال می کند، خواست که از حقوق 
قانونی شرکت  اقدام  تهدیدهای  یابد.  افزایش  تا عرضه  بگذرد  امتیازش 
دارویی روکه )Roche( را واداشت تا دستورساخت تست های کووید-۱۹ 
 )Cepheid(سفید شرکت  دالری   ۱۹.۸۰ قیمت  کند.  علنی  هلند  در  را 
هم  دالر  پنج  تا  می توانست  کووید-۱۹  دقیقه ای   ۴۵ تست های  برای 
پایین بیاید. گروه های جامعۀ مدنی این مسئله را محکوم کردند. شرکت 
رمدسیویر  ضدویروس  داروی   )US MNC Gilead( گلیاد  ام اس ان 
)Remdesivir( را به قیمت ۲۳۴۰ دالر می فروشد. مجموعۀ پروانه داران 
آن که شمار محدودی از کشورهای در حال توسعه را تأمین می کنند ۳۲۰ 
لیورپول تخمین می زنند که  اما پژوهشگران در دانشگاه  دالر می گیرند. 

قیمت های تولید انبوه می توان تا شش دالر هم پایین بیاید.

در حالی که کشورهای ثروتمند هر ثانیه یک نفر را واکسینه می کنند، 
بخش اعظم فقیرترین کشورها هنوز حتی یک دوز هم تزریق نکرده اند. 
ظرفیت قابل توجهی برای تولید واکسن در جنوب جهانی وجود دارد اما 
رازهای  امتیاز،  حق  جمله  از   – فکری  مالکیت  از  حفاظت  مین  میدان 
تجاری و انحصار داده ها – سد راه می شوند. داده های »ادارۀ حق امتیاز 
با واکسن های ویروس  رابطه  امتیاز در  اروپا« نشان می دهد صدها حق 
کرونا ثبت شده است. مطالعات حاکی از آن است که حقوق امتیاز واکسن 
معمواًل بسیار گسترده اند، به نحوی که مواد اولیه، فناوری های مربوط به 
فرایند، گروه های سنی و برنامۀ تزریق دوزها را پوشش می دهد. حفاظت 
از رازهای تجاری به تولیدکنندگان واکسن اجازه می دهد از دانش ضمنی 
خود محافظت کند – دانشی که در غیر این صورت می توانست به دیگر 
حالی که  در  ببرند،  باال  را  تولید  کند سریع تر سطح  تولیدکنندگان کمک 
ایجاد  ثبتشان  راه  در  بیش تری  موانع  احتمااًل،  بازار،  و  داده ها  انحصار 

می کند.

تعمیق شکاف درمانی شمال و جنوب <

واکسن آسترازنکای آکسفورد، بر اساس تعهد اولیۀ دانشگاه آکسفورد به 
پروانۀ غیرانحصاری مالکیت فکری بر فناوری های کووید-۱۹ خود، باید 
برای تولید انبوه در دسترس قرار می گرفت. در عوض، معاملۀ انحصاری با 
شرکت آسترازنکا بسته شد و آسترازنکا نیز وارد عقد پروانه های محرمانه با 
برخی تولیدکنندگان شد. ظرفیت تولید به وضوح ناکافی است و دوزهایی از 
هند به طور قطره چکانی به برخی کشورهای در حال توسعه وارد شد. وعدۀ 
قیمت گذاری ناسودبر نیز محقق شد و گزارش شده است که کشورهای 

فقیرتر برای هر دوز سه تا هشت دالر پول می دهند.

کانادا  و  آلمان  فرانسه،  مثل  ثروتمند  کشورهای  این که  جالب  نکتۀ 
صدور  تسهیل  برای  قانونی  اقداماتی  که  بودند  کشورهایی  نخستین  از 

الزامی  پروانه ای  اسراییل  کردند.  اتخاذ  را  کووید-۱۹  الزامی  پروانه های 
برای داروهای ضدویروس الپیناویر / ریتوناویر صادر کرد. مجارستان و 
روسیه پروانه های الزامی برای رمدیسیویر صادر کردند. اقدامات حکومتی 
سودجویانۀ  رفتار  تعدیل  به  اغلب  فکری  مالکیت  موانع  حذف  برای 
شرکت ها نسبت به مالکیت فکری انجامید. پروانۀ الزامی اسراییل باعث 
بر  خود  امتیاز  دیگر حق  کند  اعالم   )AbbVie( اب وی  که شرکت  شد 
الپیناویر / ریتوناویر را در سطح جهان اعمال نمی کند. گروه های بیماران 
امتیاز بر رمدیسیویر و  در هند، تایلند و آرژانتین شکایت هایی علیه حق 
فاویپیراویر ثبت کردند. یک تولیدکنندۀ کانادایی علنًا طالب پروانه برای 
واکسن جانسون اند جانسون بود و شاید دنبال ثبت پروانه ای الزامی برود.

کشورهای ثروتمند میلیون ها میلیون پول از منابع مالی عمومی خرج 
با این همه،  توسعۀ واکسن ها، تست ها و درمان های کووید-۱۹ کرده اند. 
هنوز بهای زیادی می پردازند و با اختالل هایی در زمینۀ عرضه مواجهند. 
آن ها به جای استفاده از اقدامات قانونی برای حذف موانع مالکیت فکری، 
ذخایر  احتکار  به  تولید،  افزایش  و  عملی  دانش  آزادانۀ  به اشتراک گذاری 
موجود و تحمیل محدودیت های صادراتی مشغولند. بدتر این که شرکت ها 
با هیچ الزامی در جهت شفافیت نسبت به ظرفیت های تولیدی، قیمت ها یا 
موافقت نامه هایشان مواجه نیستند. گفته می شود که برخی مذاکرات شامل 
تقاضایی بودند مبنی بر این که کشورها از شرکت ها در برابر واکنش های 
منفی پشتیبانی کنند یا این که دارایی های حکومتی مثل سفارت خانه ها را 
به عنوان وثیقه نزد شرکت ها بگذارند. در حالی که شرکت ها با امتناع از 
مشارکت در ذخیرۀ دسترسی به فناوری سازمان بهداشت جهانی یا با از 
اولویت خارج کردن تأمین واکسن برای تسهیالت کوواکس، که هدفش 
توزیع منصفانۀ واکسن های کووید-۱۹ بود،  سازوکارهای داوطلبانه را از 
بین برده اند، انجمن های دارویی در حال تشدید البی گری علیه اقدامات 
حکومت ها و مؤسسات سازمان ملل برای غلبه بر موانع مالکیت فکری 
هستند. سازمان بهداشت جهانی و مؤسسات سازمان ملل در حمایت از 
تعلیق تریپس صدایی رسا داشته اند. اما دبیرخانۀ سازمان بهداشت جهانی 
سرش را محکم زیر برف کرده است و همچنان سرسختانه بر رویکردهای 
داوطلبانه اصرار دارد. حتی با ریشه دار و مستحکم تر شدن این مواضع، در 
پنجم می ۲۰۲۱، پس از ماه ها کارزارهای کنشگران برای تعلیق تریپس، 
نمایندۀ تجاری ایاالت متحده اعالمیه ای شگفت آور در حمایت از تعلیق 

تریپس صادر، هرچند تعلیقی صرفًا محدود به واکسن های کووید-۱۹.

تریپس  تعلیق  بر سر  مذاکرات  ایاالت متحده،  اقدام  این که  با   حتی 
سال  ما  که  است  این  است  مشهود  آنچه  کرد،  نزدیک تر  هدف  به  را 
گذشته را در انتظار برای این که شرکت ها کار درست را انجام دهند هدر 
دادیم. فراخوان ها برای »واکسن مردمی« بلند و بلندتر می شود. با ظهور 
گونه های جدید بیماری، کشورهایی مثل کشور من با موج های ویرانگر 
کووید-۱۹  اثر  بر  ماندگار  بیماری  و  مرگ  و  می شوند،  روبرو  پی درپی 
بیماران، خانواده ها و نظام های سالمت سنگین تر می کند  بر  را  فشارش 
ما اصاًل زمان نداریم تا برای سردرگمی در هزارتوی مقررات تجاری ای 
هدر دهیم که سود را به مردم اولویت می دهند. تعلیق تریپس گام نخست 
به  برای تضمین دسترسی همگانی  تمهیدات  آوردن  فراهم  در  ضروری 

تمامی فناوری های سالمتی مربوط کووید-۱۹ است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Kajal Bhardwaj <k0b0@yahoo.com>
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<  واکسن های کووید-19:

 بروز
 نـابــرابــری هــای جــــهانی 

پاندمی کووید-19 در سراسر جهان در حال تحمیل اثرات ویرانگر 
اقتصادی و اجتماعی است. با این حال، پیام  خطرناکی که از دل این 
بحران جهانی بیرون آمده این است که ما در همه جا با بحران واحدی 
روبروییم )همه در یک کشتی نشسته ایم(، گویی مواجهه با قرنطینه 
در برگن نروژ و درلیمای پرو یکسان بوده است؛ یا مواجهه با قرنطینه 
در محله های ثروتمند لیما مشابه است با الزامات مقابله با معضالت 
بزرگی که قرنطینه برای خانواده های ساکن در حلبی آبادهای همان 

شهر به بار آورده است.

کامیال جیانال، دانشگاه کاتولیک پاپی، مرکز پژوهش های جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی و انسان شناختی، پرو 

توزیع واکسن از همان الگوی نابرابری پیروی می کند که نابرابری های جهانی پیش از پاندمی پیروی 
می کردند.

FrankyDeMeyer /  Getty Images/iStockphoto  :امتیاز عکس 

https://www.gettyimages.at/detail/foto/conceptual-image-of-a-world-globe-map-with-vials-for-lizenzfreies-bild/1299439856?utm_medium=organic&utm_source=google&utm_campaign=iptcurl
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بر  مبنی  درخواست ها  برخی  به رغم  یکدست ساز،  تصویر  این 
تضمین دسترسی برابر در سراسر کشورها، به توزیع نابرابر واکسن های 
کووید-19 مجال داده است. واقعیت این است که کشورهای ثروتمند 
در این مسابقه پیروز شدند: آنها اولین کشورهایی بودند که توانایی 
را داشتند.  آغاز واکسیناسیون مردم خود  نتیجه  خرید واکسن و در 
اگرچه حقیقت دارد که که برخی از کشورهای ثروتمند، مانند نروژ، 
متعهد به سهیم کردن کشورهای فقیر در دوز های واکسن شده اند، 
به  تعیین کنندة دسترسی آن  ژانویۀ 2021، ثروت یک کشور  تا  اما 

واکسن بود. 

رژیم خصوصی   شدۀ نوآوری دارویی  <

وضعیتی که از نظر دسترسی به واکنش در سراسر جهان با آن 
بلکه  نیست،  خاص  کشور  چند  خساست  نتیجۀ  )فقط(  روبروییم 
نشان دهندة رژیم مسئله ساز نوآوری دارویی در جهان است. کشورهای 
ثروتمند برای طراحی و ساخت واکسن بودجه های عمومی اختصاص 
داده  اند. حتی در مورد فایزر، که سهیم بودن پول عمومی در طراحی 
و ساخت واکسن هایش را انکار کرده است، گزارش ها نشان می دهد 
که شرکت های شریکش، که در طراحی و ساخت واکسن همکاری 
مشارکت کشورهای  کرده اند.   دریافت  بودجه های عمومی  کرده اند، 
درخواست  امکان  آنها  به  واکسن ها  ساخت  و  طراحی  در  ثروتمند 
نافی حق شرکت های خصوصی  اما  را می دهد  بهتر«  »قیمت های 
فعلی  قانون  طبق  نتیجه،  در  نیست.  واکسن ها  از  بردن  سود  برای 
و به رغم نیاز فوری به واکسیناسیون جمعیت آفریقای جنوبی برای 
متوقف کردن شیوع بیماری و گونه های جدید آن، این کشور ناچار 
شده است تقریبًا ۲/۵ برابر بیشتر از کشورهای اروپایی برای دوزهای 

واکسن کووید-19 آکسفورد-آستارازنکای پرداخت کند.

تولیدکنندگان  نشد که  آن  از  مانع  بودجه های عمومی  مشارکت 
همین طور  و  را  اطالعات  محرمانگی  شروط  واکسن  خصوصی 
قانونی در جهت  این اصالحات  نکنند.  را مطالبه  قانونی  اصالحات 
محافظت از تولیدکنندگان در برابر دادخواهی ها در صورتی است که 
پیش بینی   نشده  جانبی  عوارض  موجب  آنها  کووید-19  واکسن های 
حداقل  اعمال  برای  جهانی  رهبری  فقدان  و  واکسن  به  نیاز  شود. 
شروط بر تجارت واکسن های کووید-19 به تولیدکنندگان واکسن 
به  نیازمند  کشورهای  با  مذاکرات  آنها  است.  داده  عظیمی  قدرت 
واکسن را به تأخیر می اندازند یا راهش را سد می کنند، از این رو در 

افزایش  در  آخر  ایجاد می کنند و دست  تأخیر  واکسن  به  دسترسی 
مرگ ومیر و پیدایش )و شیوع( گونه های جدید ویروس دست دارند.

یک نمونه، پرو و مذاکرات شکست خورده اش با فایزر است. پرو 
کووید-19  به  ابتال  میزان  باالترین  که  است  کشورهایی  از  یکی 
و  کاراییب  و حوزة  آمریکای التین  در  را  آن  از  ناشی  و مرگ ومیر 
کشور  زمانی که   ،2021 ژانویۀ  در  است.  داشته  جهان  در  همچنین 
پیش  از  سالمت  نظام  می کرد،  تجربه  را  دوم  موج  شروع  داشت 
فروپاشیده بود. در سال 2020، دولت پرو مذاکراتی را با فایزر آغاز 
کرده بود اما از پذیرفتن برخی از شروط وضع شده از سوی این شرکت 
در رابطۀ با عدم مسئولیت پذیری سر باز زده بود. در نتیجه، فایزر پرو 
را به رغم اثرات مرگبار کووید-19 در کشور در انتهای فهرست قرار 
داد. همین طور در مورد آفریقای جنوبی و قیمت واکسن ها، این کار 
با مصونیت قانونی کامل انجام شد؛ تولید کنندگان واکسن قوانین را 
اضطراری  بحبوحۀ وضع  در  که  تصمیم می گیرند  و  وضع می کنند 

جهانی چه کسی و به چه قیمت دسترسی پیدا کند. 

دسترسی به واکسن و حق بر سالمت  <

دسترسی به داروهایی مانند واکسن یکی از عناصر بنیادین تحقق 
حق همگان بر باالترین استانداردهای دست یافتنی سالمت جسمی 
و روانی است. نوآوری های پزشکی و دسترسی به این نوآوری ها یکی 
از عناصر مهم دسترسی به داروهاست، و در نتیجه قوانین و مقررات 
حاکم بر دسترسی به نوآوری دارویی عناصر محوری سیاست های 
ملی سالمتند. پاندمی کووید-19 از فقدان رهبری جهانی و از ضعف 
و  باارزش  کاالهای  تولیدکنندگان  برای  در وضع شروطی  کشورها 
پرده  دارویی  نوآوری  کنونی  تمهیدات  محدودیت های  از  همچنین 
به  عمومی  بودجه های  تخصیص  که  است  روشن  است.  برداشته 
شرکت های خصوصی دسترسی جهانی به داروها را آن طور که باید 

و شاید تضمین نمی کند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید: 

Camila Gianella <gianella.c@pucp.edu.pe>

https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/norway-share-covid-19-vaccine-poorer-countries-time-protecting/
https://www.internationalhealthpolicies.org/featured-article/why-does-pfizer-deny-the-public-investment-in-its-covid-19-vaccine/
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/south-africa-paying-more-than-double-eu-price-for-oxford-astrazeneca-vaccine
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/south-africa-paying-more-than-double-eu-price-for-oxford-astrazeneca-vaccine
mailto:gianella.c%40pucp.edu.pe?subject=
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< اســــــــتمرار شـــــکاف هـا
    بین اعتباردهندگان و بدهکاران 

نابرابری های جهانی و پاندمی

کریستینا السکاریدیس، دانشگاه آزاد بریتانیا

طرح از آربو

از  که  هزینه هایی  و  اقتصادی  محرک های  طریق  از  ثروتمند  کشورهای 
طریق وام تأمین مالی شده است با رکود اقتصادی مبارزه می کنند، در حالی که 
کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط در جنوب جهانی در یک دام بدهکاری 
که هر دم آشکارتر می شود گرفتار شده اند. میراث های استعمار و جغرافیاهای 
گذشتۀ بدهی دولتی در جنوب جهانی در زمانۀ کووید تحکیم شده اند، در حالی که 
را  اعتباردهندگان  منافع  بین المللی  وام دهی  به  قدیمی  و  ریشه دار  رویکردهای 

ترویج می کند و نه تخفیف بدهی.

نابرابری شمال و جنوب و مالیۀ بدهی جهانی <

دیوید گریبر از جمله کسانی بود که فاش کرد که بدهی چگونه در حفاظت 
از روابط تاریخِی وابستگی و روابط قدرت نابرابر مؤثر عمل می کند. او استدالل 
می کرد که روابط خشونتی که بارها و بارها به زبان بدهی صورت بندی شده اند 
را موضع غلط نمایش  را داشته اند که موضع شخص ضعیف تر  اثر فوری  این 
دهند. وام های بین المللی بخشی از پروژه های استعماری بوده اند و دشواری های 
بازپرداخت وام منجر به مناقشه هایی میان اعتباردهندگان و بدهکاران شده که 
اما  است،  انجامیده  نظامی  مداخلۀ  و  مستقیم  خارجی  نظارتی  سازوکارهای  به 
این نیز کم رخ نداده که بدهکاران موفق شوند پرداخت ها را تعلیق کنند و مانع 
بدهی  نابرابری های جهانی در حوزة  تازگی،  بدهی شوند. همین  از جمع آوری 
بین المللی از منظر استعمار نو و مالی سازی بررسی شده اند. مالی سازِی فرودست 
سرشت نشان روابط بدهی نابرابر است با قیود ساختاری ای در برابر توسعه که از 

موضع فرودست در برابر مرکز ناشی می شود.

یک جنبه از این امر به نظام پولی و مالی بین المللی برمی گردد. همان طور 
که کینز فرض می کرد و بعدها پسا-کینزی های بسیاری فرض کردند، ترجیح 
از همه در  نقدینگی نشانگر سلسله مراتبی در دارایی های مالی است که بیش 
دوره های عدم قطعیت و بی ثباتی در اقتصاد بین المللی هویدا می شود. هشدارهای 
دام های بدهکاری پیش رو تا آستانۀ پاندمی در حال افزایش بود. سال ها سیاست 
پولی بی بندوبار در ایاالت متحده، زادة  واکنش به بحرانی در شمال جهانی ، 
همراه با اقدامات شرکت های مالی منجر به رشدی شدید در نقدینگی جهانی و 
عواقب بعدی آن برای بحران بدهی کنونی شد. این امر به جستجویی جهانی 
نوبۀ  به  نیز  این  بازدهی مالی در میان جهان در حال توسعه منجر شد؛  برای 
خود چشم اندازی متغیر از اعتباردهندگان را برای کشورهای کم درآمد و با درآمد 
کشورها،  این  برای  مالی  تأمین  نابرابر  به شدت  هزینۀ  و  دسترسی  با  متوسط، 
ایجاد کرد. این وضعیت آسیب پذیری ساختاری ای در برابر »ریسک بازار« پدید 
آورد و توانایِی یک کشور به تأمین مالی و تأمین مالی مجدد خودش به شدت به 
عواملی فراسوی کنترل خودش وابسته شد و بر نگرانی قدیمی نسبت به نوسان 

مبادلۀ خارجی ناشی از وابستگی کاالیی افزود.

تولید  جهانی  ساختارهای  و  توسعه ای  قیود  از  بدهی  بازپرداخت  مشکالت 
نتیجه می شود؛ قیودی که خودشان بیش تر محصول گذشته های استعماری اند 
تا تبیین های اغلب رایج حول سوءمدیریت داخلی مالیۀ عمومی. جنبۀ دیگر این 
امر به شکست های نهادی ریشه دار در زمینۀ نحوة مقابله با بحران های بدهی 
برمی گردد. وقتی مشکالت بازپرداخت بدهی پیش می آید، کشورها با ملغمه ای 
بازارهای  از  طرد  مجزا،  حقوقی  محیط های  اعتباردهندگان،  انجمن های  از 
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در عین حال  و  روبرو می شوند،  اعتباردهنده  و ریسک دعوی حقوقی  سرمایه 
در  اغلب  امر  این  بگذارند.  کنار  را  خود  توسعه ای  برنامه های  می شوند  مجبور 
کنار برنامه های انقباضی صندوق بین المللی پول رخ می دهد؛ برنامه هایی که از 
ارائۀ راهکارهای منصفانه و پایدار برای مشکالت بدهی ناتوانند و به این ترتیب 
به تضعیف توانایی دولت در حفاظت از جمعیت های آسیب پذیر منجر می شوند. 
همان طور که در سطح وسیعی پذیرفته شده است، با بحران های بدهی به طرقی 
مقابله می شود که »بسیار ناچیز و بسیار دیر«  دانسته می شود و به کّرات از تثبیت 
دوبارة پایدارِی بدهی ناکام می مانند که به قیمت هزینۀ اجتماعی عظیمی برای 

کشور بدهکار تمام می شود.

تأثیر کووید-19 بر بدهی <

با آغاز پاندمی، نابرابری های ریشه دار و قدیمی در اقتصاد جهانی آشکار و 
تشدید شدند. در کنار اختالل های تجارت، که محل اتکای کشورها به عنوان 
مالی،  بازارهای  در  کلیدی  قیمت کاالهای  افول  و  است،  مبادلۀ خارجی  منبع 
معکوس شدن جریان سرمایه در بهار 2020 به باالترین سطح خود رسید. این 
امر به کاهش ارزش پول ملّی کشورها انجامید و فشار بازپرداخت بدهی به ارز 
خارجی را سنگین و سنگین تر کرد.  عدم دسترسی به پول نقد طی بحران بازتاب 
نابرابر و موضع فرودست در اقتصاد بین المللی است و منجر به توانایی  ادغام 
مقیاس های  در  مسئله  این  حالی که  در  می شود.  بحران  به  واکنش  در  نابرابر 
مشخصًا متفاوت اقدامات حمایت مالی در بین گروه های درآمدی بیش از همه 
مشهود است، اقدامات اتخاذشده از سوی بازیگران قدرتمند دسترسی نامتقارن 

به نقدینگی الزم را تحکیم می کند.

فقط برخی از بزرگ ترین کشورها به خطوط تبدیل )swap lines( دالرِی 
گسترش یافته ای که بانک فدرال رزرو ایاالت متحده به راه انداخت دسترسی 
داشتند، مناسبات منطقه ای تأمین مالی عمدتًا غیرفعال بوده است و در نتیجه 
از کشورهای گروه  واکنش سیاستی عمده به مشکالت جهانی بدهی الجرم 
بیست )G20( و صندوق بین المللی پول آمد. با این همه و با وجود تخمین 2/۵ 
تریلیون دالر الزم برای تأمین مالی نامشروط و آزاد از بدهی، همراه با تخمین 
بسیار  تغییر  و  درآمدی،  گروه های  میان  در  بدهی  دالری  تریلیون  یک  الغای 
به  دسترسی  افزایش  بر  سیاستی  واکنش  بدهی،  نظام  معماری  به تعویق افتادة 
وام های گسترده در میان مناطق و گروه های درآمدی متکی بوده است، آن هم 
اغلب به کشورهایی که پیشاپیش با مشکالت بازپرداخت بدهی مواجهند. برخی 
از این کشورها از پیش مقادیری از عواید عمومی خود را خرج خدمات بدهی 
کرده بودند که چندین مرتبه بیش تر از مبلغی بود که خرج خدمات درمانیمی کنند. 
وام های صندوق بین المللی پول و تعویق موقت خدمات بدهی دوجانبه از طریق 
 )Debt Service Suspension Initiative( »طرح تعلیق خدمات بدهی«
بدهی  مشکالت   – شد  ایجاد  بیست  گروه  سوی  از   2020 آوریل  در  که   –
کنونی را بدتر کرد و پیش بینی می شود که در چند سال آتی به سیاست های 
ریاضتی بینجامد و در عین حال، به طور غیرمستقیم، اعتباردهندگان خصوصی 
و چندجانبۀ غیرمشارکت کننده را قادر به دریافت بازپرداخت هایشان کند. جنبۀ 
خدمات  تخفیف  که  معناست  آن  به  بدهی«  خدمات  تعلیق  »طرح  داوطلبانۀ 
بدهی اقدامی ناقص و به نفع اعتباردهندگان غیرمشارکت کننده است و این که 
می شود.  ارائه  است  الزم  آنچه  از  کم تر  و  گران بهاتر  شروطی  با  خدمات  این 

چارچوب مشترکی که در نوامبر 2020 برای مقابله با تجدید ساختار ایجاد شد 
بازتاب کنندة این شکست های نهادی شناخته شده است.

معماری جهت دار معماری بدهی بین المللی <

پاندمی باعث  آشکار شدن ناتوانِی سال ها شناخته شدة معماری موجود نظام 
بدهی بین المللی شده است؛ ناتوانی در مدیریت تمامیت جهان اعتباردهندگان، 
و  اعتباردهندگان،  بین  برابری  تضمین  جمعی،  کنش  مشکالت  از  جلوگیری 
مهم تر از همه، تضمین این که با دشواری های بازپرداخت بدهی برخوردی سریع، 
شفاف، مستقل و فراگیر می شود به نحوی که آثار آن بر جمعیت های ساکن در 
کشورهای گرفتار بحران بدهی به حداقل برسد. یادآوری این نکته اهمیت دارد 
که رویکرد موجود نتیجۀ اقدامات مصّرانۀ اعتباردهندگان  برای مدیریت بحران 
بدهی ها را بر اساس منافع خودشان  است و در این زمینه مکرراً از پیشنهادها و 
اقدامات برای مقابله با این بحران به شیوهۀ توصیه شدة کشورهای کم درآمد و 
با درآمد متوسط امتناع می ورزیدند. عنصر مرکزِی این نظام برنامه های ریاضتی 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که مکرر به آثاری منفی بر حقوق 
بدهی ها  بر  که  هستند  وام  تأیید  برای  فرایندی  بر  متکی  و  می انجامند  بشر 
برچسب »پایدار« می زند و به این ترتیب، فشارهای بدهی را تشدید می کند، 
مقیاس واقعی مشکل را دست کم می گیرد و امدادها و تخفیف های ضروری را 
از میان می برد. در تمام این مدت، با نواختن زنگ های مشوق اقتصادی مستمر 
در برخی کشورهای پردرآمد، واکنش به مشکالت بدهی جهانی بر این فرض 
مبتنی است که رشد به سطوح پیشاپاندمی بازمی گردد و کشورها پس از مخارج 
هزینه های  و  سرمایه گذاری  کنارگذاشتن  با  بودجه،  کسری  به  مربوط  انتقالی 
اجتماعی ضروری، با هدف کاهش مخارج حکومت، نوعی پاندمی ریاضت مالی 

پیش می گیرند.

می دانیم که شروط صندوق بین المللی پول و ریاضت اقتصادی چشم اندازهای 
رشد را بدتر می کند، آثار ویرانگر بر سالمت و نابرابری و فقر دارد، و سابقه اش 
بازتولید  عین  در  سیاست ها  این  است.  خراب  بدهی ها  بازپرداخت  زمینۀ  در 
زیرساخت های ضعیف شده و کم سرمایه گذاری شده، همچنین فقدان مشروعیتی 
را که این نهاد با آن روبرو هستند تحکیم می کنند. این واکنش بار دیگر روشن 
در  ادغام  تاریخِی  عناصر  تحکیم  به  منجر  نهادی  فرایندهای  که  است  کرده 
اقتصاد بین المللی می شود. فرایند تأیید وام دردنشان روابط قدرت نابرابر میان 
بدهکاران و اعتباردهندگان است، که سیاست دانش کسی را که تصمیم می گیرد 
نابرابر  قدرت  این  می کند.  روشن  نه  را  کدام  و  پرداخت  می توان  را  وام  کدام 
اعتباردهندگان را قادر می کند که به هزینۀ تجدید ساختار بدهی در برابر هزینۀ 
و  وخیم  بدهکاران  تا وضعیت  دهند  اولویت  بدهی  تجدید ساختار  در  شکست 

وخیم تر شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Christina Laskaridis <christina.laskaridis@open.ac.uk>

mailto:christina.laskaridis%40open.ac.u?subject=
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< چالش های کاهـش
   فـــــــــقر و نـابـرابـری هـا در آفــــریـقـا 

نابرابری های جهانی و پاندمی

الکیستار میاندازی، متخصص برنامۀ »بازرسان مالیاتی بدون مرز«، و هماهنگ کنندۀ بخش آفریقا در »شبکۀ بخش مالی آفریقای برنامۀ توسعۀ 
سازمان ملل«، آفریقای جنوبی 

بیماری ویروس کرونا در مارس 2020  پاندمی  این که  از  حتی پیش 
شاخص ها،  اکثر  سنجش  طبق  جهانی  نابرابری های  بلرزاند،  را  جهان 
دهه ها بود که روندی افزایشی داشتند. همه گیری کووید-19 و پیامدهای 
بی سابقه اش، تقریبًا در همۀ حوزه های زندگی که سراغ داریم، این وجوه 
چندبعدی نابرابری در نتیجۀ تفاوت های گوناگون را، از جهت ملیت، سن، 
جنسیت، نژاد، خاستگاه ملّی یا قومی، دین، پایگاه اقتصادی و ابعاد دیگر، 

فقط تشدید کرده است. 

عقب گرد در زمینۀ فقر و نابرابری <

در  هنوز  آن  از  ناشی  مرگ  نرخ  و  کووید-19  این که شیوع  وجود  با 
آفریقا پایین است، این قاره در حال حاضر با این چالش روبروست که از 
بحران مالی و بدهی شدیدی که در نتیجۀ همه گیری وخیم تر شده است 
پیشین  گام های  نابودی  حال  در  به ویژه،  بحران،  این  کند.  راست  کمر 
 Sustainable( پایدار  توسعۀ  هدف  هفده  به  دستیابی  مسیر  در  آفریقا 
درمانی،  خدمات  بهبود  مثل  حوزه هایی  در   )Development Goals
این اصل  این که، بحران  دسترسی به غذا و آموزش است. نکتۀ مهم تر 
پذیرفته شده در اهداف توسعۀ پایدار را – که اعضای عضو سازمان ملل 
در سال 201۵ اتخاذ کردند – نابود می کند که پایان دادن به فقر نیازمند 
کاهش نابرابری است. در سطح قاره ای نیز آمال آفریقا ذیل »دستورکار 
توسعه  پیشبرد  در جهت  قاره  بلندمدت  تحول خواهانۀ  بینش   –  »20۶۳
و رشد اقتصادی پایدار و همه شمول – به پایان دادن به فقر و نابرابری 
رشد  و  توسعه  با  نزدیک  پیوندی  نابرابری  بنابراین،  می دهد.  اولویت 
سطح  در  سیاست گذاری  عمدة  موضوعات  از  یکی  به  و  دارد  اقتصادی 

جهان بدل شده است.

متأسفانه، گزارشی از سازمان ملل پیش بینی می کند که آفریقای سیاه 
شاهد بزرگ ترین افزایش در فقر مطلق در سال 2020 خواهد بود، همراه 
فقر  خط  زیر  پاندمی،  خاطر  به  که  انسان هایی  میلیونی   2۶ افزایش  با 
بین المللی زندگی می کنند. این رقم آفریقای مادون صحرا را به سطوح 
فقر در سال 201۵ بازمی گرداند؛ این یعنی از دست رفتن پیشرفتی پنج ساله 
در آن منطقه. بنابراین، حاال بیش از هر زمان دیگری، برای آفریقا حیاتی 
است که از طریق ساخت جامعه ای پایدار، عادالنه و برابری طلب در همۀ 
به حاشیه رانده شده ترین  و  فقیرترین  زندگی های  بهبود  بر  زندگی،  وجوه 

انسان ها تمرکز کند.

برای بسیاری از کشورهای آفریقایی، نابرابری اقتصادی – توزیع نابرابر 
نگران کننده ترین   – جامعه  در  متفاوت  گروه های  بین  فرصت  و  درآمد 
موضوع است. حتی کشورهای آفریقایی با باالترین تولید ناخالص داخلی  
مثل نیجریه، آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، مراکش و آنگوال، از جمله 

رکوردداران باالترین سطوح فقر و نابرابری اند.

کشورهای آفریقایی در تالش برای کاهش نابرابری و سرمایه گذاری در 
رشد و توسعه با دو چالش دیگر نیز مواجهند: جریان های مالی غیرقانونی 

)Illicit Financial Flows( و بحران بدهی های فزاینده.

جریان های مالی غیرقانونی <

از طرق غیرقانونی  مالی غیرقانونی پول هایی هستند که  جریان های 
می شوند  منتقل  می آیند،  دست  به  خاصی  تجاری  فعالیت های  راه  از  و 
واقعی  صاحبان  پنهان کردن  مثل  فعالیت هایی  می شوند؛  استفاده  یا 
شرکت ها به کمک شرکت های پوششی غیرقانونی، فعالیت های مجرمانۀ 
انسان  و  اسلحه  و  مواد  قاچاق  غیرقانونی،  شکار  مثل  سازمان یافته 
در  کلیدی  نقشی  که  فاسدانه ای  رویه های  و  معدنی،  و  نفتی  دزدی  و 
شرکت های  می کنند.  ایفا   )outflows( خروجی  جریان های  آن  تسهیل 
چندملیتی ثروتمند، بهشت های مالیاتی و افراد خاص مسئول بخش اعظم 
برخی  در  جهان اند.  کشورهای  فقیرترین  از  غیرقانونی  مالی  جریان های 
از جریان های مالی غیرقانونی وجود  بخش های خاص تمرکز بیش تری 
از جیب کشورهای  دارد، به ویژه صنایع استخراجی و معدنی که معمواًل 
توسعه یافتۀ ثروتمند و شرکای تجاری آفریقا سر در می آورند. با نگاه به 
عقب و به دو دهۀ گذشته، رسوایی های مالیاتی بی پایان، از جمله رسوایی 
 ،)Mauritius Leaks( موریتیوس  رسوایی   ،)Luanda Leaks( لواندا 
و   )Swiss Leaks( سوییس  رسوایی   ،)Lux Leaks( لوکس  رسوایی 
 ،)Paradise Papers( و اسناد پارادایس )Panama Papers( اسناد پاناما
مسئلۀ جریان های مالی غیرقانونی را علنی کرده اند و حساسیت عمومی و 

سیاسی را برای مقابله با آن ها باال برده اند.

اطالعات موجود از »کنفرانس سازمان ملل دربارة تجارت و توسعه« 
نشان می دهد که آفریقا دارد مبلغی به تخمیِن ۸۸/۶ میلیارد دالر – معادل 
۳/7 درصد تولید ناخالص داخلی یک سالش – را از طریق جریان های 
به  تقریبًا  خروجی  جریان های  این  می دهد.  دست  از  غیرقانونی  مالی 
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و  رسمی  توسعه اِی  کمک های   )inflows( ورودی  جریان های  اندازة 
آفریقایی دریافت  سرمایه گذاری مستقیم خارجی ای است که کشورهای 
می کنند. این ارقام نشان دهندة پتانسیل آفریقا برای سرکردن بدون کمک 
خارجی است، به شرطی که قارد باشد پولی را که از طریق جریان های 
مالی غیرقانونی از دست می دهد بازگرداند تا در توسعۀ قاره سرمایه گذاری 

کند.

رنج  درآمد  کمبود  خاطر  به  پیش  از  که  قاره ای  که  است  پولی  این 
می برد از آن بی بهره می شود. به این ترتیب، جریان های مالی غیرقانونی 
»جرمی بدون قربانی« نیست، بلکه برای افراد و جامعه زیان بار است. این 
جرم همچنین آثار توسعه اِی تکان دهنده ای دارد، چرا که با چاپیدن پول 
الزم برای بهداشت، آموزش، زیرساخت و دیگر کاالها و خدمات عمومی، 
نقشی عمده در افزایش میزان نابرابری اجتماعی اقتصادی در آفریقا و در 

سطح جهان بازی می کند.

بدهی رو به رشد <

نتیجۀ  که  روبروست  قریب الوقوع  مالی  بحران  با  همچنین  آفریقا 
خارجی  اعتباردهندگان  از  استقراض  خاطر  به  فزاینده  بدهی  مشکالت 
دولتی و خصوصی است. با شیوع کووید-19 ، برخی کشورهای آفریقایی 
خواستار الغای بدهی و تخفیف بدهی شده اند تا کمکی به حالشان باشد 

برای بیرون آمدن از آثار اقتصادی و بهداشتِی ویرانگر پاندمی.

با وجود این، مثاًل، برای کشوری محصور در خشکی و غنی از منابع 
مثل زامبیا که تازه در سال 2011 به موقعیت کشورهای با درآمد متوسط 
رو به پایین رسیده است، فشار سنگین و پیچیدة بدهی خارجی و نکول 
به  از سوی برخی شهروندانش  اواخر،  بازپرداخت بدهی هایش در همین 
گردن سوءمدیریت نخبگان سیاسی، فساد، فقدان شفافیت و واکنش های 
سیاستی ضعیف – که تنها به تشدید نرخ های فقر و نابرابری می انجامد 
– انداخته شده است. در سال 2020، زامبیا نخستین کشور آفریقایی شد 
)Eurobond( خود  یوروباند  میلیون دالری  بدهی ۴2/۵  بازپرداخت  که 
به  بدهی هایش  بازپرداخت  نگه داشتن  برای مستمر  زامبیا  نکول کرد.  را 
اعتباردهندگان  به  و  چندجانبه  نهادهای  به  چین،  مثل  دیگر حکومت ها 
به  قرضه،  اوراق  و  وام ها  بازپرداخت ها  جمله  از  بین المللی،  خصوصی 
با  را  اقتصادی  و  انسانی  بحران  کووید-19  است.  افتاده  بسیار  زحمت 
درگیرکردن نظام سالمت، در میان بخش های دیگر، وخیم تر کرده است. 
پاندمی بر بخش های کلیدی اقتصاد مثل معدن، کشاورزی و گردشگری، 
از دست رفتن مشاغل و  آثاری مخرب داشته است؛ امری که منجر به 

نابرابری های جهانی و پاندمی

نرخ های باالی بیکاری شده است. فضای مالی برای اجرای اقداماتی که 
 social( می توانست به سرمایه گذاری بیش تر در تورهای ایمنی اجتماعی
چندگانۀ  مالیاتی  مشوق های  و  بدهی  خاطر  به  بینجامد   )safety nets

اعطاشده به شرکت های چندملیتی محدود مانده است.

لزوم سیاست های مالیاتی به نفع فقرا <

از   )Domestic resource mobilization( داخلی  منابع  بسیج 
طریق مالیات گیری و سیاست های مالیاتی ملّی به نفع فقرا می تواند نقشی 
کلیدی در کاهش نابرابری اقتصادی در بسیاری از جوامع آفریقایی و در 

سطح جهان بازی کند.
درآمدی  افزایش  با  مثاًل  می تواند  و  دارد  کلیدی  نقشی  مالیات گیری 
که سپس باید برای تأمین کاالها و خدمات عمومِی بسیار ضروری مثل 
بگذارد.  تأثیر  برابری  بر  شود،  خرج  عمومی  درمانی  خدمات  و  آموزش 
و  ثروت  درآمد،  بازتوزیع  ابزار  را می توان همچون  مالیات های تصاعدی 
بیشینه کردن رفاه اجتماعی و به این ترتیب، کاهش شکاف های اقتصادی 
به کار برد. مالیات ها می توانند ابزار اجتماعی قدرتمندی باشند که سهمی 
اساسی در تنظیم انتخاب ها و رفتار داشته  باشند که این نیز داللت هایی 
داشت.  خواهد  زیست  محیط  و  جنسیتی  برابری  سالمت،  نتایج  برای 
پاسخگوبودن  و  نمایندگی کردن  برای  مهم  ابزاری  همچنین  مالیات ها 
باشند، زیرا اجرای تخصیص بهبودیافتۀ مالیات برای تأمین مالی خدمات 

عمومی می تواند به طور خاص به نفع فقرا باشد.

اهداف  به  دستیابی  برای  ضروری  منبعی  مالیات  که  است  روشن 
توسعه ای است و می تواند نقشی کلیدی در کاهش نابرابری در آفریقا و 
در سطح جهان ایفا کند. نقش مالیات را نباید تک بعدی فهمید؛ مالیات از 
ِصرف تأمین مالِی واکنش های سیاستی و بیرون آمدن از همه گیری فراتر 

می رود و به ساخت جوامعی عادالنه تر و برابری طلب تر می رسد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Luckystar Miyandazi <AzreeStar@gmail.com>

»جریان های مالی غیرقانونی "جرم بدون قربانی" نیستند، 
بلکه برای افراد و جامعه مضرند.«

mailto:AzreeStar%40gmail.com?subject=
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< فــــــــــجــایــع دوقـــــــلـو
   در هـــــــــنــد 

     دســـــتـورکـاری نـاتــــمـام

نابرابری های جهانی و پاندمی

ای. ونکات رامنایا و ویها اماندی، »جوانان حامی اقدام«، هند 

چنان که در هند، هنگام مواجۀ مردم با فجایع دوقلوی کووید-19 
بگیرد،  اوج  زمانی که همه گیری  و  در صورتی که  اثبات شد،  و سیل 
زندگی اصاًل عادی نخواهد بود و فقدان انسان ها، معیشت و دارایی ها 
عظیم خواهد بود. در سال 2020، در میانۀ کووید-19 ، هند با خشم 
طبیعت مواجه شد؛ وقتی که باران ها و گردبادهای سنگین در چندین 
ایالت هند رخ داد و تلف شدن معیشت، محصوالت و جان انسان ها را 
در پی داشت. این مسئله آثار وارده بر میلیون ها مهاجری که به دنبال 
کووید-19 به روستاهایشان برگشته بودند و نمی توانستند زندگی شان 
بگذرانند، چندبرابر کرد. عملیات امدادی حکومت و سازمان های جامعۀ 
بود.  ناکافی  دهشتناکی  دوقلوی  فجایع  چنین  با  مقابله  برای  مدنی 
سرانجام، طبیعت فرش را از زیر پایمان کشید. بی شک، کووید-19 
فاجعه ای در سالمت عمومی و فراخوانی است به سرمایه گذاری بیش تر 
در سالمت عمومی. اما همه گیری، به طرزی بنیادی، بازتاب عدم تعادل 
دست  از  که  می دهند  نشان  برهم انباشته  شواهد  است.  بوم شناختی 
رفتن تنوع زیستی و تجاوزهای انسانی هر دم فزاینده به جهان طبیعی 
سهمی عظیم در شیوع و گسترش بیماری های واگیردار مثل کووید-19 
داشته اند. فهم بوم شناسی و ارزیابی تغییر زیست محیطی کلید تشخیص 
پاندمی های بالقوة آینده خواهد بود. کووید-19 همچنین بر ضرورت 
توجهی عظیم تر به علوم زیستی ای که زیربنای کشاورزی، سالمت و 

محیط زیست را می سازند صحه گذاشته است.

اثر  آن هایی  بر  عمدتاً  زیست محیطی  فجایع  پیامدهای   
می گذارد که پیشاپیش به طرز نامتناسبی از همه گیری آسیب 
و رنج دیده اند. مثاًل، بیمارستان خاص بیماران ویروس کرونا 
در حیدرآباد هند، بیمارستان عمومی عثمانیه، در سال ۲۰۲۰ 

به خاطر بارش های سنگین دچار سیل زدگی شد.

کنترل رفت وآمد برای مهار پاندمی و مهاجرت وارونه <

در هند، اجتماعات آسیب پذیر مهاجران و به ویژه زنان و کودکان 
باید با گونه های متعدد فشار روانی و اقتصادی روبرو می شدند. مشهور 
است که اکثریت زنان در بخش غیررسمی اقتصاد کار می کنند؛ وقتی 
به خاطر  وقتی  از زن ها،  بزرگ تری  وارونه رخ دهد، شمار  مهاجرت 
کنترل رفت وآمد از شهرها بازگشتند، دیگر قادر نمی بودند هیچ کاری 
در روستایشان پیدا کنند. این امر بر افسردگی، ناامیدی و عدم قطعیت 
افزایشی  دوره،  همین  طی  است.  افزوده  زنان  میان  در  اقتصادی 
صددرصدی در شکایت های مربوط به خشونت خانگی گزارش شده 
است، در حالی که زنان نمی توانند از نهادهای اجتماعی کمک اجتماعی 
بگیرند. تماس محدود با خانوادة خونی خود به خاطر دسترسی محدود 
دلهرة  در  رسمی  حمایت  به  عدم دسترسی  و  هوشمند  تلفن های  به 
فزاینده و رفتارهای معطوف به خودکشی در میان زنان سهم داشته 
است. شمار بزرگی از دختران نوجوان و زنان جوان با شمارة 109۸ 
تماس می گرفتند؛ این شمارة یک مرکز حمایتی تلفنی برای کودکان 
کند.  حفاظت  ذهنی  و  برابر سوءاستفادة جسمی  در  آنان  از  تا  است 
نهادهای خدمات درمانی نمی توانستند با مشکالتی به جز کووید-19 
بپردازند و زنان فقیر مجبور بودند به منابع خودشان تکیه کنند و هم 
برای درمان کووید و هم برای زایمان پول بسیار زیادی خرجکنند. 
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سوءتغذیه در میان زنان و کودکان چنان از حد گذشته بود که امدادهای 
حکومت کافی نبود. تعطیلی مدارس نیز به آن معنا بود که کودکان از 
غذای میان وعدة مدرسه بی بهره شده بودند. گرسنگی جزیی خانواده ها 
امری مشهود بود و غیاب کار و شغل به تخلیۀ پس اندازهای ناچیزشان 

برای بقا می انجامید. 

سیل ها <

حتی در مناطق شهری مثل حیدرآباد، جمعیت آسیب پذیر ساکن 
خاطر  به  را  خانه هایشان  باید  کوچک  سکونت گاه های  و  زاغه ها  در 
ورود سیالب ها ترک می کردند. بسیاری از این اجتماعات فقیر شغل 
و لوازم خانه شان را از دست دادند و باید موقت به مکان های جدیدی 
انبوهی دهشتناک از فشار جسمی، روانی و اقتصادی را  می رفتند و 
تحمل می کردند. سیل ها نتیجۀ برنامه ریزی مشکل دار بودند؛ ترویج 
حمل  ظرفیت  که  آب  ذخایر  و  فاضالب  کانال های  بر  ساخت وساز 
محیط شهری را بیش از پیش کاهش می داد. افزون بر این، زنجیره ای 
از گردبادها و سیل هایی که از 201۴ به این سو در هند رخ دادند، نتیجۀ 
صدور گازهای انسان ساخته، نه فقط در هند بلکه در دیگر بخش های 
بوده اند.  کشور  در  بی برنامه  عمرانِی  فعالیت های  همچنین  و  جهان، 
برای نمونه، سیل های عظیم رودخانۀ کوسی در ایالت شهری بیهار در 
آگوست 201۴ نتیجۀ بارش سنگین در نپال – سرچشمۀ رودخانه – و 
آزادسازی 2۸ متر مکعب در آن جا بودند. رهاسازی آبگیرهای خاکی 
کوسی بر 22۵ هزار نفر که جان، محصوالت، دام ها و امالک خود را 

از دست دادند اثر گذاشت.

حکومت ها باید اقدام کند <

وقت آن فرارسیده که سیاست گذاران نسبت به وضعیت تغییر اقلیمی 
هشیار شوند و دسته جمعی با هدف بازیابی زیست بوم و محیط زیست 
همکاری کنند. ما امیدواریم که ایاالت متحده در دورة ریاست جمهوری 
پانزدهمین اجالس  در  نشان دهد.  امر  این  به  تعهدی جدید  بایدن، 
سران گروه بیست در نوامبر 2020، نخست وزیر هند خواهان شاخص 
بر  نیرومند  تأکیدی  که  شد  پساکووید  جهان  برای  جدیدی  جهانی 
احترام به طبیعت را همراه با روح امانتداری نسبت به »مادرمان زمین« 
 )talent pool( در خود بگنجاند. عنصر دیگر ساخت ذخیرة مهارتِی 
وسیعی است که گسترش فناوری به همۀ بخش های جامعه، و مهم تر 
از آن، »شفافیت در حکمرانی« را تضمین کند. تأسیس »ائتالف برای 
 Coalition for Disaster( فاجعه«  برابر  در  منعطف  زیرساخت های 
Resilient Infrastructure( با عضویت هجده کشور و چهار سازمان 
حین  زیرساخت ها  آسیب  به  را  بی سابقه  تاکنون  توجهی  بین المللی 
فجایع طبیعی مبذول خواهد داشت. به ویژه حفظ جان و معاش آدم ها 
در کشورهای فقیرتری که به طرزی بی تناسب از فجایع متأثر می شوند 

اهمیت دارد. 

سیاست های جهانی ممکن است زمان ببرند، اما راه پیشروی در 
دستیابی  در جهت  و  فقر«  مفهوم »خط  بازتعریف  گذر  از  باید  هند 

نابرابری های جهانی و پاندمی

شامل  توانمندسازی  شاخص  باشد.  توامندسازی«  »شاخص  یک  به 
درمانی، سیستم  مراقبت  بنیادی می شود:  اساسی  نیاز  تحقق هشت 
آشامیدنی  آب  آموزش،  پاک،  انرژی  پایه،  تغذیۀ  مسکن،  فاضالب، 
ایمن و تأمین اجتماعی. بخش شرکتی باید در رسیدن به این نیازهای 
اساسی به حکومت کمک کند؛ به جای شتافتن به سوی قراردادهای 
تولید  برای  پایدار  توسعۀ  جهت  در  باید  شرکت ها  واکسن،  ساخت 
بتواند »حق  نتایج کیفی بکوشند، به نحوی که دسترسی به واکسن 
اجتماعی  مسئولیت  صندوق های  از  باشد.  آسیب پذیر  جمعیت  اول« 
شرکتی )Corporate Social Responsibility( باید در جهت ارتقای 
فعالیت های  اتخاذ  و  واکسن  به  دسترسی  سالمت،  زیرساخت های 
کاهش دهنده در هر دو موضوع کووید- 19 و تغییر اقلیم استفاده کرد. 
از رقم کنونی یک درصد  را  بودجۀ سالمت خود  باید  حکومت هند 
تولید ناخالص داخلی به پنج درصد افزایش دهد تا از پس چالش های 
سالمت در دورة پساکووید-19 برآید. به بیان اعضای زن گروه های 
خودیاری که سازمان ما با آن ها کار می کند، حکومت باید برای آنان 
»محیطی ایمن برای زندگی و دسترسی ای بهتر به نیازهای اساسی« 
بنیادی  احتیاج های  تأمین  برای  نامترقبه  اقداماتی  فراهم کند و »به 

فوری آنان دست بزند.« 

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

E. Venkat Ramnayya <vedvon@yahoo.co.in>

Viha Emandi <viha.emandi@gmail.com>

mailto:vedvon%40yahoo.co.in?subject=
mailto:viha.emandi%40gmail.com?subject=
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< اقتصـــاد زیــربـنـایــی
    به مثابه کلید نوسازی اجتماعی

نقش جدید دولت؟

جولی فرود، دانشگاه منچستر، بریتانیا، گروه اقتصاد بنیادی

زیربنایی  اقتصاد  اهمیت  دربارة  تیز  و  تند  تذکری  کنونی  پاندمی 
)foundational economy( است – آن کاالها و خدماتی که به طور 
می کنند.  ممکن  را  متمدنانه  و  ایمن  زندگی  و  می شوند  مصرف  روزمره 
این کاالها و خدمات زیرساخت های لوله ای و شبکۀ کابلی – که خدمات 
شهری، مخابرات، حمل ونقل و منابع غذایی را منتقل می کنند – و همچنین 
خدمات آینده نگرانه1 مثل سالمت، مراقبت، آموزش و حمایت درآمدی را 
انگاشته شود،  بدیهی  امور  این  شامل می شوند.2 گرایشی وجود دارد که 
بر خدمات و کارگرانی که این ها را تأمین می کنند کم تر ارزش داده شود، 
شود.  عمده  تهدیدی  یا  ناآسودگی  به  منجر  جّدی  اختاللی  این که  مگر 
در دورة کووید-19 ، شهروندان بسیاری فهمیده اند که نظام های توزیع 
غذا در وضعیتی مخاطره آمیزند، درست همان طور که اختاللی در تأمین 
یادآور  را  آب  یا  برق  تأمین  استمرار  به  وابستگی مان  یا خشکسالی  برق 
پاندمی اصطالح »کارگران کلیدی« یا »کارگران ضروری« را  می شود. 
به ما داده است؛ یعنی کسانی که طی بحران هم »سر کار می روند« تا 
تضمین کنند که زیرساخت های روزمره برقرار می مانند. هم زمان، واضح 
است که بسیاری از این کارگران مزد بدی می گیرند و در وضعیت های 
جدید  ریسک های  معرض  در  همین طور  آن ها  هستند.  مخاطره آمیزی 

ناشی از کووید-19 قرار دارند که با کارشان مرتبط است.

زیربنایی،  اقتصاد  حیاتِی  سرشت  دربارة  به موقع  تذکر  این  فراسوی 
برخی  در  و  جمعی  تأمین  جمعی،  سازماندهی  اهمیت  بر  حاضر  بحران 
باال  درآمدهای  با  افراد  حتی  است.  داده  نشان  را  جمعی  مصرف  موارد 
بیمارستان ها  در  شدید  مراقبت  یا  حمل ونقل  نظام های  کیفیت  به  هنوز 
نمی تواند ضامن سیگنال خوب وای فای،  باال  درآمد شخصی  وابسته اند؛ 
هوای پاک یا بوستان های عمومی باکیفیت باشد. به همین سان، امنیت 
فردی ما به کیفیت و گسترة خدمات مراقبت درمانی در سراسر جهان در 
طول همه گیری بستگی دارد. همۀ این ها بر محدودیت های سنجه های 
صحه  داخلی(  ناخالص  تولید  سرانۀ  )مثل  اقتصادی  پیشرفت  استاندارد 
می گذارند؛ سنجه هایی که ناتوانند از درک طیف انواع مختلف ارزش هایی 
کارهای  که  آن هایی  به  اغلب  و  دارند  نقش  خوب  زندگی  یک  در  که 

ضروری را انجام می دهند پاداش کافی نمی دهند. 

 طی بحران کرونا، اغلب از به اصطالح »کارگران ضروری« قدردانی شد، در حالی که واضح است که 
اکثر آنان مزد بسیار ناچیزی می گیرند و در موقعیت های مخاطره آمیزی کار می کنند و همچنین به 

خاطر کووید-۱۹ در معرض ریسک های جدید مرتبط با کار قرار دارند.
 .Flickr/Creative Commons :امتیاز عکس

https://www.flickr.com/photos/cizauskas/49917125061/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/cizauskas/49917125061/in/photostream/


حمل ونقل  و  فعال  مسافرت  با  شخصی  نقلیۀ  وسایل  جایگزین کردن  و 
عمومی را شامل شود. 

نقشی روشن برای دولت <

در این فرایندهای نوسازی، دولت نقشی روشن دارد. مسئله تنها این 
نیست که بسیاری از خدمات زیربنایی را تا حدی دولت تأمین می کند یا 
از خالل  اجتماعی که  بلکه شهروندی  را فراهم می کند،  منابع مالی اش 
دسترسی به این زیرساخت های زندگی روزمره ممکن شده است، نیازمند 
دولتی پاسخگو و مسئولیت پذیر است. بسیاری از زیرساخت های زیربنایی 
اولیه مثل سیستم های آب و فاضالب، شبکه های برق یا بیمارستان های 
شده اند.  ارائه  پایین  به  باال  از  مهندسی  و  برنامه ریزی  طریق  از  دولتی 
نوسازی و تأمین زیرساخت های جدید به ایجاد نقشی به مراتب قدرتمندتر 
برای مشارکت شهروندان نیز نیاز دارد، به ویژه در جایی که بده بستان هایی 
یا  دارد  وجود  بودجه ها(  به  پرداختن  یا  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله  )مثل 
جایی که متخصصان در اجتماعات و سازمان های محلی از پیش می فهمند 

چگونه پیامدهای اجتماعی، مثاًل در سالمت عمومی، را بهبود بخشند.

نوسازی اقتصاد زیربنایی همچنین به عنوان پیش شرطی برای دیگر 
اهمیت  پایۀ همگانی  یا خدمات  پایۀ همگانی  درآمد  مروج  سیاست های 
دارد. صرف پرداخت پول نقد به شهروندان ضامن رفاه نیست، زیرا کیفیت 
تأمین  جمعی  طور  به  که  است  خدماتی  به  دسترسی  به  بسته  زندگی 
حمل ونقل  اجتماعی،  مسکن  باند،  پهنای  درمانی،  مراقبت  مثل  شده اند، 
عمومی یکپارچه و ارزان و فضای سبز. اگر قرار است میراثی معنادار از 
پاندمی برجای بماند، این میراث باید شامل نوسازی اقتصاد زیربنایی شود، 
نوسازی ای که قابلیت زندگی کنونی را به نحوی ارتقا بخشد که به لحاظ 

اجتماعی و بوم شناختی پایدار باشد. 

نامه هایتان را به این آدرس بفرستید: 

Julie Froud <julie.froud@manchester.ac.uk>

 1. اصطالح providential در این جا به معنای آینده نگرانه و مآل اندیشانه به کار رفته است؛ 
 providential( آینده نگر  جوامع  پژواک  اصطالح  این  آتی.  نیازهای  برای  تأمین  یعنی 
هزینه های  پرداخت  برای  پس انداز  فرصت  آدم ها  به  تا  شدند  تأسیس  که  است   )societies

بیماری و غیره در آینده را بدهند. این اصطالح خدمات عمومی و رفاهی را پوشش می دهد.
2.  برای اطالعات بیش تر بنگرید به:

 https://foundationaleconomy.com/introduction/ 

۳. برای اطالعات بیش تر بنگرید به:
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-
social-needs-on-a-damaged-planet.pdf.

۴. مثاًل، مؤسسه استکهلم تخمین زده است که ۵9 درصد ردپای بوم شناختی در ولز را می توان 
به مصرف غذا )2۸ درصد(، مسکن )20 درصد( و حمل ونقل )11 درصد( نسبت داد.
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نقش جدید دولت؟

نوسازی نظام تأمین و زیرساخت ها <

بازشناسی اهمیت این خدمات مادی و آینده نگرانه مستلزم تفکری روشن 
راجع به فرصت هایی است که لحظۀ کنونی به دست داده است. به طور 
خالصه، چالشی دوگانه بر سر راه تضمین رفاه بهبودیافتۀ نسل های کنونی 
و آینده از طریق تمرکز سیاستی و سیاسی بر اقتصاد بنیادی وجود دارد. در 
بسیاری از کشورها، حتی پیش از شیوع ناگهانی کووید-19 ، معایب تأمین 
نابسنده  سرمایه گذاری  از  متنوعی  ترکیب های  از خالل  بنیادی  خدمات 
)underinvestment(، خصوصی سازی، بازاری سازی و مالی سازی آشکار 
پاشیدن  از هم  حال  در  کلمه  واقعی  معنای  به  که  زیرساختی  بود.  شده 
است، خدمات مراقبتی در جوامع رو به سالخوردگی به اندازة کافی تأمین 
نمی توانند  شهروندان  آن  در  که  غذایی«  »برهوت های  نمی شود،  مالی 
این ها  همۀ  باشند:  داشته  خوش کیفیت  تازة  غذای  به  آسانی  دسترسی 
رفاه  مواردی  اصالح شان  زیربنایی،  تأمین  از شکست  هستند  مثال هایی 

شهروندان را ارتقا می بخشد.

در بسیاری موارد، نوسازی زیربنایی برای رفاه نسل های کنونی نیازمند 
منابع مالی بیش تری هم برای تأمین سرمایه و هم برای تأمین مالی درآمد 
)revenue funding( است. حتی در کشورهای با درآمد باال مثل آلمان، 
وخامت وضعیت زیرساخت های حمل ونقل و آموزش موضوع مباحثی تند 
بوده است.  با این همه، سرمایه گذاری به خودی خود با مشکالتی که پیامد 
نحوة سازماندهی و تأمین خدمات نیز هستند مقابله نمی کند؛ به بیانی دیگر، 
نیز پوشش  الگوهای اغلب کژکارکرد کسب وکار را  باید اصالح  نوسازی 
دهد. مثاًل، یک نظام مراقبتی با تأمین مالی نابسنده برای تأمین نیازهای 
افراد سالخورده و آسیب پذیر  از  به رشدی  اجتماعی گروه رو  سالمتی و 
خدمات  تأمین کنندگان  اگر  این،  وجود  با  است.  بیش تری  منابع  نیازمند 
مراقبتی تحت مالکیت شرکت های سهامی خصوصی یا دیگر شکل های 
مالکیتی استخراجی باشند، شاید منابع اضافه به سمت سودهای بیش تر 
بهبود خدمات  یا  بیش تر  کارگران  استخدام  به سوی  نه  و  هدایت شوند 
مراقبتی. یا اگر خدمات مراقبتی را بوروکراسی های بزرگ با درون دادی 
اندک از طرف دریافت کنندگان خدمات مراقبتی سازمان می دهند، منابع 
اضافی باید با اصالحاتی در جهت محلی کردن تأمین خدمات و بخشیدن 

صدای بیش تری به ذی نفعان همراه باشد.

در حین بهبود خدمات برای شهروندان از طریق بازسازی زیرساخت ها 
و خدمات، چالش سیاسِی نوسازی زیربنایی شامل مواجهه با بحران های 
اقلیم و طبیعت در جهت انتقال رفاه به نسل های آینده نیز می شود.۳ مثاًل، 
انتشار گازهای گلخانه ای به طور خالص صفر  رسیدن به این هدف که 
شود مستلزم سهم آفرینی های قابل مالحظۀ فعالیت های اقتصاد زیربنایی 
این  که  آن جایی  از  بود.۴  خواهد  غذا  و  حمل ونقل  مسکن سازی،  مثل 
مسائل ضروری اند، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نه از پرهیزکاری و 
خودداری، بلکه از تغییراتی در تولید و مصرف نتیجه می شود؛ تغییراتی که 
مشوقش مقررات جدید و تغییرات رفتاری جدید باشد. این امر می تواند 
فنون متفاوت ساخت وساز و از نو سازگارکردن ساختمان های موجود در 
مصرفی  غذاهای  ترکیب  در  تغییراتی  انرژی،  از  باالتر  بهره وری  جهت 

mailto:julie.froud%40manchester.ac.uk?subject=
https://foundationaleconomy.com/introduction/
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf
https://foundationaleconomycom.files.wordpress.com/2021/01/fe-wp8-meeting-social-needs-on-a-damaged-planet.pdf
https://www.ft.com/content/a8e535e0-e837-11e9-a240-3b065ef5fc55
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< دولــــت
     و اقتصــادهای سـازگار با آیـنده

نقش جدید دولت؟

آندراس نوی و ریچارد بارنتالر، دانشگاه اقتصاد و کسب وکار وین در اتریش

همگان اذعان دارند که اکنون در دورانی عمیقًا آشفته به سر می بریم. 
مسئله دیگر این نیست که آیا در قرن بیست و یکم شاهد تغییراتی عمیق 
خواهیم بود یا خیر، بلکه پرسش از چگونگی وقوع آن است –به گونه ای 
آشوب ناک خواهد بود، همان طور در تجربۀ امروزمان با پاندمی دست در 
گریبانیم؛ یا تحولی خواهد بود که ارادة جمعی آن را رقم خواهد زد. حالت 
اقتصاد و تقویت نهادهای  بازنگری در  بر دو پیش شرط دارد:  دوم تکیه 

عمومی و دموکراتیک.

محدودیت های تفکرات اقتصادی قرن بیستمی <

تفکر لیبرال بازار که از گذشته و در قرن نوزدهم تفکر اقتصادی غالب 
تفکر  است.  گذرانیده  سر  از  را  رنسانسی  اخیر،  دهه های  در  است،  بوده 
لیبرال بازار که اغلب با لفظ نئولیبرالیسم مورد انتقاد واقع می شود بسیار 
فراتر از سیاست گذاری راست گرایانه، به کردار و اندیشۀ سیاسی نفوذ کرده 
است. نقاط قوت بازار در افزایش )اکو( بهره وری و بهینه سازی تخصیص 
انضباط بخش  اصلی که  تبدیل شده است؛  اصلی جزمی  به  منابع کمیاب 
جریان اصلی در اروپا و ایاالت متحده است. با این حال، بهینه سازی بازارها 
چرا   – نیست  کافی  سیاره ای  محدودیت های  درون  ما  نگه داشتن  برای 
اقتصادی  رشد  میان  پیوند  کامل  قطع  غیاب  در  )که  سبز  رشد  اواًل  که 
گرایش  نیست(  هم  سبز  عنوان  هیچ  به  درواقع  زیست محیطی،  فشار  و 
دارد سودهای حاصل از کارایی را با مصرف مضاعف جبران کند و ثانیًا 
لیبرالیسم بازار روال ها، رویه ها و عادات ناپایدار مسلط را نادیده می انگارد. 
در این اندیشه باوری تقریبًا مقدس هست که بحران اقلیمی را می توان 
از خالل انتخاب های فردی مصرف کنندگان آگاه و منطقی »حل« کرد. 
این اولویت بخشی به راهکارهای بازار نه تنها دسترسی نابرابر به مصرف 
را تشدید می کند بلکه تهدیدی علیه دموکراسی نیز به حساب می آید. در 
laissez-( لیبرالیسم بازار، دولت نه ضعیف است و نه محدود به لسه فر
faire(، بلکه مأموریت مهم آن اجرای قراردادها و حفاظت از حقوق مالکیت 
خصوصی است. با این حال، در دنیایی که حقوق مالکیت در شرکت های 
بازار ساختارهای قدرت جدید،  لیبرال  تجاری متمرکز شده است، دولت 
بسیار نابرابر و غیردموکراتیکی را ایجاد کرده است. شرکت های چندملیتی 
به تصمیم گیران و وضع کنندگان جهانی قانون بدل شده اند که می توانند 
هزینه ها را به سمت جامعه و محیط زیست برونی سازند و این برونی سازی 

)externalization( را به ارزش سهامداری خصوصی تبدیل کنند.

هم  و  جهانی  شمال  کشورهای  در  هم  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس 

کشورهای در حال توسعه در جنوب جهانی، »اجماعی پساجنگ« مبتنی 
بر سرمایه داری رفاهی ظهور یافت. تأمین زیرساخت یک وظیفه اساسی 
مسئولین بخش عمومی به شمار می آمد: از دسترسی به خدمات سالمت 
شهرداری  به  امور  سپردن  در  چشم گیر  اقدامات  تا  گرفته  آموزش  و 
)municipalization( و ملی سازی تأمین انرژی، مسکن و حمل ونقل. 
ایجاد  کالن،  اقتصادی  مداخالت   - کالن تر  ابزارهای  از  مجموعه ای 
ایجاد  به  منجر   - بازتوزیعی  اقدامات  و  بازارها  دامنۀ  بر  محدودیت ها 
نهادهای چندگانۀ اقتصادی شد که پیشرفت در اروپای غربی و آمریکای 
گرچه  شدند.  را سبب  جهانی  جنوب  در  ملی  توسعۀ  و همچنین  شمالی 
در  و  دانشگاهی  فضای  در  بیستم  قرن  اواخر  در  اقتصادی  اجماع  این 
بحران  از  پس  اما  شد،  روبه رو  جدی  شکست  با  گذاری  سیاست  حوزة 
بزرگ مالی سال 200۸ بار دیگر اهمیت یافت. نسخۀ قرن بیست ویکمی 
سرمایه داری رفاهی بازنمای رویکردی عمل گرایانه به تحول اجتماعی-
 اقلیمی است که در آن مدرن سازی اقلیمی ترویج و نقش فعال تر دولت 
در سیاست های صنعتی و نوآوری تأیید می شود؛ اما بر نقش الزامات رشد 
ما  زندگی  و  تولید  شیوة  خوِد  به  ساختاردهی  بر  و مصرف گرایی  و سود 
چشم می پوشد. در نتیجه، نابرابری همچنان باال می ماند و فاجعۀ اقلیمی 
تشدید می شود. افزون بر این، اثربخشی »دولت رفاهی و تنظیم گر« بومی 
 de-territorialized( بومی زدایی شده  پیش  از  بیش  اقتصاِد  موجب  به 
است  شده  موجب  خود  این  و  است  گردیده  تضعیف   ،)economy
شرکت های چندملیتی بتوانند از قوانین ملی عدول کرده و بر ثروت خود 

بیفزایند.

چارچوبی نوظهور <

نظر به بحران های تشدیدشونده، موج سومی از تفکر اقتصادی پدید 
کینز،  مارکس،  اندیشه های  از  نوظهور  اقتصادی  تفکر  این  است.  آمده 
 Foundational( »برودل، اقتصادهای فمنیستی و »مجمع اقتصاد بنیادی
Economy Collective( وام می گیرد تا میان این موارد تمایز بگذارد: 
)1( بخش های زیربنایی اقتصاد مربوط فعالیت های روزمره، شامل تأمین 
محلی نیازهای حیاتی و نیز کار مراقبتی غیردستمزدی؛ )2( اقتصاد بازار 
فعالیت های  و  غیرضروری  نیازهای  محلی  تأمین  من جمله  ارزش ساز 
صادرات محور و )۳( اقتصاد رانتی ارزش کاه )value-taking(. فهم کارل 
برای  تعبیر  بهترین  معاش  سامان دِه  نظام  عنوان  به  اقتصاد  از  پوالنی 
مواجهه با چالش های تحول اجتماعی- اقلیمی است؛ پوالنی در این نگاه 
بر نیاز به توسعه و تقویت اقتصاد زیربنایی )اولویت اول( و همچنین تأمین 
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نقش جدید دولت؟

»راهبردهای مؤثر تقویت اقتصاِد سازگار با آینده مستلزم 
پیگیری اشکال به هم پیوسته و بومی شدة تعیین سرنوشت است؛ 
این امر به واسطۀ توانمندسازی طیف متنوعی از فضاهای 
سیاست گذاری درهم تنیده و در عین حال متناسب، از طریق 
جهانی زدایی انتخابی اقتصاد صورت می گیرد«

محلی نیازهای غیرضروری )الویت دوم(، تبدیل اقتصاد بازار صادرات محور 
و کوچک سازی اقتصاد رانتی تاکید دارد.

درون  آنچه  تمام  برای  خوب  زندگی  که  می داریم  اذعان  اگرچه 
حالت های  به  گذار  خالل  از  تنها  دارد  قرار  سیاره ای  محدودیت های 
پساسرمایه دارانه تولید و زندگی قابل تحقق است، این رویکرد در خصوص 
ایجاد تغییرات ضروری به شیوه ای دموکراتیک فاقد راهبرد است. برخی 
عوض  در  و  گذاشته  کنار  را  دولت  که  مایلند  رویکرد  این  طرفداران 
کنش گری های  و   )grassroots( جامعه  کف  از  شده  آغاز  جنبش های 
و  سیاسی  جبرگرایی  شکل،  این  به  آنها  نهند.  ارج  را  مدنی  جامعۀ 
کلی  طور  به  و  می کنند  تحکیم  را  بازار  لیبرالی  دولت محوری ستیزی 
سیاست گذاری های پساسیاسی جریان اصلی در دهۀ گذشته را با عاملیت 
دولت در هم می آمیزند. ولی ازدیاد دولت های اقتدارگرا، حاکی از قدرت 
بالقوة نهادهای دولتی است. گرچه هیچ یک از آن ها، چه در چین، هند یا 
برزیل معاصر الگو نیستند، ولی قابلیت های ذاتی دولت در مقام موجودیتی 
با حاکمیت سرزمینی را نشان می دهند: چه دولت  با مرزهای قضایی و 
که  قابلیتی  نادیده گرفتن  اروپایی.  دولت  یا  دولت ملت  یا  باشد  - شهری 
دولت ها در انحصار بر قانون گذاری مشروع دارند ساده اندیشانه و خطرناک 
بالقوه،  به اسم پروژة ضدهژمونیک  از هر چیز،  است؛ به عالوه و مهم تر 

ایده ای ویترینی و غیرعملی باقی می ماند.

نیاز به نهادهای دولتی غیرسرمایه داری <

پیگیری  مستلزم  آینده  با  سازگار  اقتصاِد  تقویت  مؤثر  راهبردهای 
اشکال به هم پیوسته و بومی شدة تعیین سرنوشت است؛ این امر به واسطۀ 
و  درهم تنیده  سیاست گذاری  فضاهای  از  متنوعی  طیف  توانمندسازی 
صورت  اقتصاد  انتخابی  جهانی زدایی  طریق  از  متناسب،  حال  عین  در 
به  که  را  دولت هایی  آن.  از  فراتر  و  ملت  منطقه،  شهر،  مانند  می گیرد؛ 
واسطۀ نهادهای عمومی و دموکراتیک بر سرزمین حکمرانی دارند، نباید 
به دولت ملت و یا بروکراسی های متمرکز تقلیل داد. اشکال نوآورانۀ دولتی 
عرصه های  نیز  و  میانجی  نهادهای  و  بشوند  غیرمتمرکزتر  می بایست 
آنها  حافظ  و  ساخته  توانمند  را  زندگی  و  کار  کاالیی نشدة  و  خودگردان 
باشند. اما اقتصاد سیاسی انتقادی بر محدودیت های عاملیت چنین دولت 
پیشرویی در سرمایه داری تاکید کرده و خاطرنشان ساخته است که دولت 

در سرمایه داری یک دولت سرمایه دارانه است.

دولتی  نهادهای  و  عمومی  نهادهای  که  داریم  توافق  این جا  در 
قابلیت  سرمایه داری  ورای  اقتصادی  نظام های  در  تنها  دموکراتیک 
شکوفایی دارند. با این حال، چنانچه درون سرمایه داری همواره بخش های 
غیرسرمایه دارانه وجود داشته است، نهادهای دولتی غیرسرمایه دارانه نیز 
یا  باشد  تعاونی ها  چه  باشند:  داشته  حیات  سرمایه داری  درون  می توانند 
شرکت های وابسته به شهرداری، یا نظام های پرداخت مستمری عمومی. 
و همانطور که سرمایه داری بر بخش های زیربنایی اقتصاد استوار است )به 
ویژه مراقبت و زیرساخت ها(، مشروعیت و اثربخشی سرمایه داری نیز به 
قائم  نهادهای دولتی غیرسرمایه داری حفظ می شود. سرمایه داری  دست 
بر نفی خود است و لذا عاملیت دولتی می تواند مقوم بخش های زیربنایی 
اقتصاد باشد؛ بخش هایی که امکان بخش یک زندگی متمدنانه برای تمامی 
ساکنان است. به منظور تضمین جهان شمولیت اجتماعی- اقلیمی، می توان 
به صرفه  مقرون  ارائۀ خدمت جمعی  نظام های  به  دسترسی شمول پذیر 
با حذف گزینه های  را  اسکان و حمل ونقل(  آموزش،  )مراقبت، سالمت، 
به  هدایت سرمایه ها  و  کوتاه(  هوایی  ممنوعیت سفرهای  )مانند  ناپایدار 
یارانه، سرمایه گذاری  از طریق  )مثاًل  پایدار  اقتصادی  فعالیت های  سمت 
مستقیم، مالیات، مجوزهای اجتماعی، برنامه های بازآموزی( ترکیب کرد. 
برای عبور از نئولیبرالیسم و تقویت اشکال دولتی غیرسرمایه دارانه و سبز 

در درون سرمایه داری، در کوتاه مدت این راهبردی قابل اجرا است.

زندگی  یک  با  سرمایه داری  نظام  در  تولید  شیوة  بلندمدت،  در  لیکن 
ناسازگار  سیاره ای  محدودیت های  در  ساکن  اجزای  تمامی  برای  خوب 
باید  دولت  جدید  اشکال  سرمایه داری  از  عبور  برای  بنابراین،  می ماند. 
عرصه های  شکوفایی  حول  سرمایه،  بازتولید  در  کارکردشان  ورای 
کاالیی زدایی شدة زندگی تکامل یابند. این کار می تواند موجد تحول در 
نیز  و  سرمایه گذاری ها  که  رابطه ای  باشد؛  مدنی  جامعۀ  و  دولت  روابط 
عملیات تأمین زیرساخت در آن اجتماعی تر شده و از اتکا به درآمد بازار 
آزاد  زمان  دستمزدها  افزایش  جای  به  رفاه  ترویج  می شود.  کاسته  کار 
بیشتری فراهم می آورد که به این ترتیب دسترسی به کاالهای عمومی 
بر مالکیت کاالهای خصوص ارجح می شود و کاهش هزینه های زندگی 
افزایش  به  نسبت  ارزان قیمت(  عمومی  زیرساخت های  و  مسکن  )مثاًل 

قدرت خرید اولویت بیشتری پیدا می کند.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:
Andreas Novy <Andreas.novy@wu.ac.at> 
Richard Bärnthaler <richard.baernthaler@wu.ac.at>

mailto:Andreas.novy%40wu.ac.at?subject=
mailto:richard.baernthaler%40wu.ac.at?subject=
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<کووید-19: 
صــورت بندی های نوین 

دولـــت و اقـتـصــــــاد 

نقش جدید دولت؟

باب جسوپ، دانشگاه لنکستر بریتانیا

اهمیت پاندمی کووید-۱۹ همچنان در حال هویدا شدن است. تا 
زمانی که ویروس کنترل، اگر نه نابود، شود ما به طور کامل نخواهیم 
دانست که کدام واکنش ها خوب عمل کرده اند. اما پیشاپیش روشن 
است که برخی کشورها در کنترل موارد ابتال و کاهش ارقام بسیار 
باالی مرگ به هر علتی، موفق تر عمل کرده اند. این نیز روشن است 
کمک  جهت  در  دولت  مداخلۀ  برای  جدید  منطقی  همه گیری  که 
متقابل و همچنین حمایت از کسب وکار خصوصی پدید آورده است. 

این مقاله به این جنبه از پاندمی می پردازد.

معمواًل  بحران ها  کرد.  تلقی  جهانی  بحرانی  می توان  را  پاندمی 
دیدگاه های پذیرفته شده در باب جهان و نحوۀ »ادامه دادن« در آن را 
دچار چالش می کنند و به این ترتیب، پارادایم های نظری و سیاستی 
هرچند  می کشند.  پرسش  به  را  روزمره  روتین های  همچنین  و 
پاندمی ها، از زمان های دور، تهدیدی بالقوه قلمداد می شدند، بحران 
کووید-۱۹ ابتدا تا اندازۀ زیادی همچون شوکی برون زا و تصادفی 
که بشریت را تهدید می کند تلقی می شد. این تلقی در گفتمان های 
زیست سیاسی امنیت در جهت حفاظت از جمعیت و در گفتمان های 
مبارز معطوف به تهدیدهای داخلی )مثاًل، ککارگران مهاجر و جمعیت 
روماها( بازتاب یافت. در مقابل، زمینۀ بحران پاندمی را می توان تا 
تجاوز کشاورزِی سرمایه دارانه به جهان طبیعی و خلق شرایطی برای 
انتقال امراض از حیوانات به انسان ها دنبال کرد. انتشار کووید-۱۹ 
همچنین بازتاب تجارت جهانی و مسافرت بین المللی است که گذر از 
این کشور یا قاره به آن کشور یا قاره رفتن را راحت می کنند. با وجود 
را  ناموزون است: رژیم های سیاسی متفاوت آن  پاندمی  این، وقوع 
متفاوت تعبیر کردند و به امنیت زیست سیاسی، دفاع در برابر دشمن 

درونی یا ثروت بر سالمت اولویت دادند. 

تبیین واکنش ضعیف بریتانیا <

این مقاله بر اروپا و آمریکای شمالی تمرکز دارد، جایی که عملکرد 

می شود،  تعبیر  نئولیبرال  گفتمان  در  چنان که  است،  ممکن  ضعیف 
واحد  ماندگارتر  و  مستقیم تر  انقیاد  جهت  در  استراتژی ای  از  ناشی 
استراتژی  این  باشد.  »جهانی شدن«  مطلق«  »الزامات  به  سیاسی 
جامعه،  در  انضباطی  ابزاری  مثابه  به  را  بی ثبات کاری«  »وضعیت 
برای تحکیم مالی سازی زندگی روزمره در جامعه، با افزایش نابرابری 
این  می کند.  تقویت  طبقات،  درون  بیش تر  قشربندی  و  ثروت  در 
استراتژی همچنین به چرخش از دولت های رفاه با حقوق شهروندی 
مشترک به یک رژیم کارمحور اجباری و، به ویژه در ایاالت متحده، 
به احتمال زندانی شدن شتاب می بخشد. نئولیبرالیسم نیروهای بازار 
را در جایگاه ممتاز می نشاند و از قدرت دولتی برای گسترش آن ها 
بازیگری  مقام  در  را  دولت  کووید-۱۹  مقابل،  در  می کند.  استفاده 
نامشروط  همبستگی  و  خصوصی-دولتی  همکاری های  کلیدی، 
)کمک متقابل( را در جایگاهی ممتاز می نشاند و جامعۀ مراقبت گر 

)caring society( را احیا می کند. 

از جهت مجموعۀ  نئولیبرال است که  بریتانیا یک رژیم سیاسی 
نهادهای دولتی و خصوصِی به لحاظ سازمانی چندپاره، نامتمرکز و 
با هماهنگی ضعیفش، آمادگی پایینی برای پاندمی داشت. حکومت 
نیز حواسش به الزامات اجرای برگزیت پرت بود و نخست وزیر جدید 
نظام  این همه،  با  بود.  عمومی  افکار  نزد  امتیازاتش  گرم  سرگرش 
سالمت بریتانیا هم برای پاندمی آمادگی پایینی داشت. مخارج سرانۀ 
مراقبت درمانی به نرخ صعودی با میانگین ۲/۱ درصد از ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۸ کاهش یافت؛ رقمی که با رشد نیازهای درمانی هماهنگ نبود. 
چهل هزار پرستار، ۲۵۰۰ پزشک عمومی و نه هزار دکتر بیمارستان 
بیش تر الزم است و از نظر تجهیزات مراقبتی آی.سی.یو نیز کمبود 

وجود دارد. 

حکومت های پیشین استراتژی ای برای پاندمی آماده کرده بودند 
زیرساخت های  ضعیف  شرایط  که  بود  تکنوکراتیک  برنامه ای  که 
و  تهویه  دستگاه های  جمله  از   – اجتماعی  و  بهداشتی  مراقبت 
تجهیزات حفاظتی شخصی – و نیز وضعیت بی ثبات کاری کارگران 



2525

 سال یازدهم / شماره دوم / آگوست 2021

و گروه های حاشیه ای را بازتاب نمی داد. سیاست حکومت بریتانیا، »از 
علم دنباله روی می کرد« چنان که »گروه مشاورۀ علمی فوریت ها« 
برابر  در  آمادگی  »استراتژی  بازتاب  که  سیاستی  بود؛  کرده  ارائه 
پاندمی آنفوالنزا« در سال ۲۰۱۱ بود. علم بر قیاسی گمراه کننده با 
پاندمی آنفوالنزا متکی بود و این توقع را بازتاب می داد که ویروس 
منجر به ۲۵۰ هزار مورد مرگ علی حده می شود و آن هم از طریق 
رده درمانی )triage( قابل مدیریت است )بگذاریم سالمندان بمیرند 
و مریض ها را در آسایشگاه ها پخش کنیم(. وقتی افکار عمومی این 
راهکار را رد کرد، حکومت کوشید منحنی ابتالهای فزاینده را صاف 
کند تا گسترش ویروس را به تعویق بیندازد و سپس استراتژی های 
ملّی تحمیل و برخی اختیاراتش را تفویض کرد. در پی این اقدام، 
مراتب کنترل رفت وآمد اعمال شد که اغلب بسیار ناچیز و بسیار دیر 
بود. در واقع، سطوح پایین مرخصی با حقوق به خاطر بیماری به آن 
ناایمن، حتی در صورت ناخوشی،  افراد به لحاظ مالی  معنا بود که 
مرگ  و  ابتال  از  باالیی  سطح  به  امر  این  می کردند.  کار  همچنان 

منجر شد. 

تست-ردیابی-جداسازی  کاربردی  نظام  یک  ایجاد  در  حکومت 
خصوصی،  بخش  به  بیمارگونش  دلبستگی  خاطر  به  و  ماند  ناکام 
به  منسجم  واکنشی  ارائۀ  برای  را  ملّی  مؤسسات  و  خدمات محلی 
مورد جداسازی  در  نظام مندی  پیگیری  نکرد. هیچ گونه  متصل  هم 
یا قرنطینه کردن اشخاص وجود ندارد، مگر در مورد مسافرانی که از 
کشورهایی مشخص برمی گشتند. تست ویروس کرونا در اجتماعات 
ملّی سالمت  نظام  متعارف  ساختارهای  از  خارج  بریتانیا  در  محلی 
)NHS( انجام می شود، بدون هیچ گونه نظارت پزشکی معقولی که 
در جاهای دیگر دیده می شود )مثل آلمان، ایرلند و کرۀ جنوبی(. با 
این همه، سیاست واکسیناسیون به خوبی از مجرای خدمات بهداشتی 

مدیریت شده است. 

بریتانیا در واکنش به کووید-۱۹ ثروت را بر سالمت اولویت داد و 
نتیجۀ معکوس گرفت. در حقیقت، حفاظت از سالمت در زمینۀ دفاع 
از اقتصاد هم کارآمدتر است. در ایاالت متحده، بریتانیا، سوئد و برزیل، 
حکومت ها نخست از توجه به ماهیت مرگبار کووید-۱۹ و حفاظت 
)کسب وکارهای  کسب وکارها  حفظ  کردند.  امتناع  انسان ها  جان  از 
بزرگ( همچنان اهمیتی باالتر داشت. این امر به کنترل دیرهنگام 
رفت وآمد و اقدامات دیرهنگام در جهت جداسازی اجتماعی انجامید 
و سپس، کنترل »سبک« رفت وآمد اجرا شد که در سرکوب ویروس 

نقش جدید دولت؟

آمد که  زودهنگام  بسیار  آن، سهل گیری های  از  بعد  و  نبود؛  موفق 
احیای پاندمی را در پی داشت.

موفقیت اقدام دولتی قدرتمند <

با این همه، در حالی که کووید-۱۹ پاندمی جهانی است، در تقابل 
با دانشمندان، میان واکنش های سیاستمداران هماهنگی اندکی وجود 
دارد. در عوض، راهکارهای ناسیونالیستی در زمینۀ پاندمی و واکسن 
در جوامع سرمایه داری پیشرفته شیوع یافته اند و تالش یا پول کمی 
صرف هماهنگ کردن یک کارزار واکسیناسیون جهانی شده است. 
این امر به ویژه در شمال جهانی مشهود است که انتظار داشت پاندمی 
بر جنوب جهانی اثر بگذارد. با وجود این و فارغ از این که یک کشور 
دموکراتیک است یا اقتدارگرا، جزیره است یا قاره ای، کنفوسیوسی 
است یا بودایی، اجتماع گراست یا فردگرا، اگر از شرق آسیا، جنوب 
شرق آسیا یا استرالیا باشد نسبت به دولت های اروپایی یا آمریکای 
شمالی کووید-۱۹ را بهتر مدیریت کرده است. سیاست های کووید-
اجرا  تایوان و استرالیا  نیوزلند، سنگاپور، ویتنام،  آنچه در  صفر مثل 
شد – یعنی جاهایی که اقدام دولتی قدرتمند و اقدامات معطوف به 
سالمت عمومی کارساز بودند – بهتر از سیاست های ایمنی گله ای 
هستند که بر مدارا با مرگ، افزایش تدریجی ایمنی و یا سیاست های 
که  داشت  انتظار  می توان  دارند.  تکیه  گسترده  واکسیناسیون 
پژوهش های پساکووید-۱۹ واکنش نئولیبرال را نقد و سرمایه گذاری 
خوب در سالمت عمومی و زیرساخت های مراقبتی کارآمد با حمایت 

قوی از اقدام دولتی مؤثر را توصیه خواهند کرد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Bob Jessop <b.jessop@lancaster.ac.uk>

»همه گیری دلیل و توجیه جدیدی برای مداخله ی دولتی در جهت 
خصوصی  کسب وکارهای  از  حمایت  همین طور  و  متقابل  کمک 
ایجاد کرده است«

mailto:b.jessop%40lancaster.ac.uk?subject=
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<لویاتان بــازگشـــته اسـت! 
   دولـــت کـــــرونـا و جــــــامعــه شـــــــنـاســی 

نقش جدید دولت؟

  کالوس دوره و ولید ابراهیم، دانشگاه فردریش شیلر، ینای آلمان

مرکز تزریق واکسن در ارفوت آلمان. وجه مراقبتی »دولت کرونا« یا اقدامی ضروری در جهت بازیابی 
اقتصادی؟

 امتیاز عکس: ولید ابراهیم.

لویاتان بازگشته است! این خالصۀ اتفاقاتی است که بر اثر پاندمی کرونا 
در جای جای دنیا در حال وقوع است. توماس هابز در اثر پیشگامانۀ خود 
با عنوان لویاتان یا جوهر، صورت و قدرت دولت کلیسایی و مدنی، برای 
نشان دادن ماهیت متناقض دولت مدرن از قیاس یک هیوالی دریایی 
بهره می جوید. در دوران نئولیبرالیسم، به نظر می رسید که لویاتان در 
البته این موضوع هرگز واقعًا حقیقت نداشت،  حال عقب نشینی باشد. 
چراکه حتی در شیلی، تنها به دست یک دولت استبدادی بود که انجام 
آزمایشات بازاری رادیکالی »پسران شیکاگو« ممکن شد. با   وجود این، 
نقد اجتماعی جامعه شناختی فراتر از هر چیزی به معنای نقد بازار بود. 
شاهد  دانشگاه،  از  برآمده  پوالنِی  کارل  که  نبود  تصادفی  به هیچ وجه 
به فک شدگی گستردة  امر  ابتدای  در  بود که  اصلی جنبش مضاعفی 
بازارها ختم شد. از زمان شروع پاندمی کرونا، آونگ بار دیگر به عقب 
برگشته است. لویاتان مداخله می کند -  به مثابۀ دولت وض فوق العاده 
به منظور مبارزه با پاندمی و درعین حال به عنوان یک دولت مداخله گر 
اقتصادی، در کشورها و مناطقی که وسع مالی دارند، هزاران میلیارد 
دالر سرمایه گذاری می کند تا از اقتصاد حفاظت کرده و در صورت لزوم 

آن را بازسازی کند.

ارزیابی دولت کرونا <

ارزیابی این دولت چگونه باید باشد؟ نظریه پردازان سیستمی برافروخته اند، 
چراکه احتمال مداخلۀ مؤثر بازیگر دولتی در هر زیرسیستم اجتماعی 
زیرا در حال  اقتصاددانان کینزی در شعف اند  بوده اند.  را کنار گذاشته 
حاضر ابزار انتخابی تحریک اقتصاد، بدهی دولتی است. از سوی دیگر، 
روزنامه نگاران لیبرال در مورد حقوق اساسی نگرانی دارند که »دولت 
کرونا« با فرامین کنترل رفت وآمد و تعطیلی های متعدد به حال تعلیق 
در خواهد آورد. بنابراین این وضعیت جدید را چگونه باید ارزیابی کنیم؟ 
به عنوان پاسخ اولیه، به این تفسیر می پردازیم که شاید مداخله گری 
دولت به قابلۀ »سرمایه داری با چهره ای جدید« تبدیل شود. با این حال، 
دولت کرونا نایکدست است، زیرا به پاندمی و رکود با دو گونه فعالیت 
اساسًا متفاوت دولتی پاسخ می دهد که با یکدیگر ارتباط سستی دارند. 
دولت شرایط کووید-19 را با وضعیت فوق العاده مدیریت می کند که از 
یک طرف، در چارچوب قانون اساسی است و از سوی دیگر، با تعلیق 
موقت حقوق بنیادی، باالتر از قانون اساسی حکم می دهد. تنها عامل 
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نقش جدید دولت؟

۵.۸ درصدی در انتشار آالینده ها را تأیید می کند؛ عددی که با انتشار 
جهانی  انتشار  اما  می کند.  برابری  اروپا  اتحادیۀ  سراسر  در  آالینده ها 
آالینده ها از آوریل سال 2020 بار دیگر رو به فزونی یافته است؛ انتشار 
آالینده ها در ماه دسامبر از سطوح ماه های مشابه سال گذشته باالتر 
درجه ای   1.۵ گرمایش جهانی  سناریوی  تحقق  منظور  به  است.  بوده 
که هیئت بین دولتی تغییر اقلیم هنوز در محدودة منطقی قابل کنترل 
می داند، انتشار گازهای گلخانه ای در جهان باید به طور متوسط 7.۶ 
درصد در سال کاهش یابد؛ اما این کاهش باید مستمر باشد و نه در 
این  انرژی  بین المللی  آژانس  نگرانی  رفت وآمد.  موقت  کنترل  نتیجۀ 
است که این فرصت تاریخی جهان برای رسیدن به بیشینۀ آالیندگی 
جهانی سال 2019، از دست برود. پیکارهای نفس گیر بر سر توزیع، که 
همۀ جوامع در نتیجۀ سطوح باالی بدهی و کاهش درآمدهای مالیاتی 

با آن مواجه اند، می تواند این روند را بیش از پیش تشدید کند.

در آخر باید توجه داشت که اگر چه دولت مداخله گر یک لویاتان است، 
جمعیت  از  باشد؛  داشته  سودمندی  اثرات  است  ممکن  هیوال  این  اما 
ملی خود محافظت می کند و جان انسان ها را واالتر از منافع اقتصادی 
قرار می دهد. البته جنبۀ دیگرش این است که سبب می شود مبارزه با 
پاندمی موضوِع رقابت های امپریالیستی شود. فقط آن کشورهایی که 
واکسن کافی دارند و می توانند عملیات واکسیناسیون خود را به سرعت 
نتیجه،  یافت. در  را خواهند  اقتصادی  بهبود سریع  آغاز کنند، فرصت 
اکنون با ملی گرایی واکسن به نبرد با  با تهدیدی جهانی برای سالمت 
رفته اند. علیرغم تمام اظهارات مبنی بر همبستگی، در بهار 2021، ده 
کشور 7۶ درصد از واکسن های موجود را از آن خود کرده اند. ۸۵ کشور 
کم درآمد ممکن است سال ها طول بکشد تا مصون سازی جمعیت خود 
را آغاز کنند. این امر احتمال وقوع خطر جهش در ویروس و پیدایش 
گونه های مقاوم در برابر واکسن ها را افزایش می دهد. بدیهی است که 
نظام دولتی تحت سلطۀ سرمایه داری نمی تواند به واکسن ها به مثابه 
کاالی عمومی بنگرد و به این ترتیب به دستیابی به هدف حفاظت از 
سالمت برای همگان )هدف سوم از اهداف توسعۀ پایدار( کمک کند. 
ضامن  جز  است  چیزی  هر  حاکمش  شکل  در  کرونا  دولت  بنابراین 
بر  دال  موضوع  این  زیست محیطی.  و  اجتماعی  پایداری  در  پیشرفت 
نو  از  را  موضوع  باید  جامعه شناختی  تحلیل  و  نقد  برای  که  است  آن 
تعریف کنیم. دولت باید دگربار به کانون تخصص جامعه شناسی تبدیل 
شود. برای ارزیابی حقیقی چیستی دولت کرونا و نحوة عملکردش، به 
برنامه های کالن پژوهشی میان رشته ای متمرکز بر جهان نیاز داریم. 
زمان آن رسیده است که جامعۀ بین المللی جامعه شناسی به سرعت و با 

قاطعیت این وظایف را به  عهده بگیرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Klaus Dörre <klaus.doerre@uni-jena.de>
Walid Ibrahim <walid.ibrahim@uni-jena.de> 

دولت  است.  پاندمی  با  مبارزه  استثنایی،  وضعیت  به  مشروعیت بخش 
برای جلوگیری از شیوع سریع این بیماری قوانین الزام آور فاصله گذاری 
اجتماعی را اجرا می کند. این کار دولت در پاسخ به یک فاجعۀ پزشکی 
است و البته با مهارپذیرتر شدن پاندمی، مشروعیت این وضعیت نیز از 
میان می رود. تمامی آن روندهای مورد استقبال برخی تحلیل گران در 
استثنایی کنونی )کاهش سرعت زندگی روزمره، چشم پوشی  وضعیت 
با  از خود و دیگران(  به مراقبت  از سفر، پرداختن  اجتناب  از مصرف، 
پایان یافتن پاندمی تنها به صورت داوطلبانه می تواند ادامه یابد. اشتیاق 
ملموس به بازگشت به وضعیت عادی پیشاکوویدی گواه فاصلۀ وافر 

این تحلیل ها با واقعیت است.

کرد.  ارزیابی  متفاوت  گونه ای  به  باید  را  اقتصادی  مداخله گر  دولت 
»صفر  متوازن،  بودجه های  مالی،  ریاضت  از  دور  به  تدریجی  حرکت 
سیاه«  )Schwarze Null( و مالیات بیشتر بر دارایی های کالن و 
درآمدهای باال )که تاکنون تنها اشاره ای بر آن رفته است(، در مقایسه 
این،  وجود  با  دارد.  پیشرفت  از  نشان  گذشته،  در  بازار  رادیکالیسم  با 
برآورندة  اجتماعی -بوم شناختی  تحول  وقوع  تضمین گر  کرونا  دولت 
اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیست. این در اصطالح اقتصاد 
سیاسی، راه رفتن بر روی الیۀ نازک یخ است؛ زیرا بدهی گزاف عمومی، 
حتی در کشورهای ثروتمند، تنها مادامی جوابگو است که بانک های 
مرکزی و بازارهای مالی همراه و تضمین کنندة سیاست نرخ بهرة پایین 
که  می شود  موضوع  این  هر چه جدی تر شدن  باعث  امر  این  باشند. 
سیاست گذاری  در  تخیل  از  عاری  اغلب  مسئول  دولتِی  دستگاه های 
وابستگی  از  که  دستگاه ها  این  می شوند.  دانسته  اقتصادی  و  صنعتی 
ثروت  با  نمی دانند که  به مداخله گرایی محتاطانه رها شده اند، چندان 
بادآوردة حاصل از سرمایه گذاری و برنامه های بازسازی چه باید بکنند.

محدودیت های مداخلۀ اقتصادی <

به همین دلیل هم نباید به تأثیر دولت کرونا بر پایداری بوم شناختی 
امید زیادی بست. هدف دولت اقتصادی مداخله گر  مقابلۀ مستقیم با 
انقباض فعالیت اقتصادی است. مشروعیت برنامه های بازسازی مبتنی 
بر بدهی با میزان موفقیت در رشد اندازه گیری می شود. دولت کرونا از 
این حیث یک موجودیت متناقض است. دولت مداخله گر اقتصادی باید 
سوپی را توزیع کند که دوقلوی ناهمسانش، یعنی وضعیت فوق العاده 
پاندمی، برایش پخته است. در این فرآیند، اهداف پایداری بوم شناختی 

به کناری افکنده می شود.

تغییر اقلیم درس ملموسی به ما می دهد. کووید-19 صرفًا در نگاه اول 
به نفع زیست بوم به نظر می آید. کنترل رفت وآمد و بحران اقتصادی، 
مانند بحران 2007، موجب »مهار رشد به واسطۀ بال« می شوند. درست 
است که تحرک محدود و فروپاشی موقت صنعت انتشار دی اکسیدکربن 
را به پایین ترین حد در دهه های گذشته رسانده است. ولی رشد انتشار 
است.  بوده  انتظار  حد  از  سریع تر  اقتصاد،  احیای  از  پس  آالینده ها 
محاسبات آژانس بین المللی انرژی در سه ماه اول سال 2020، افزایشی 
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   در آلمان
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دنیل مولیس، مؤسسه پژوهش صلح در فرانکفورت )FIRP(، آلمان

مسئله  این  »دقیقًا  که  می کند  استدالل  کوالرد  کلر  روزمری 
پلیسی گری  موضوع  زندگی ها  کدام  یا  چه کسانی  زندگی  که 
تعریف  را  زیست سیاسی  محاسبات  شده اند«  ایمن  و  گرفته  قرار 
به  که  است  سیاستی  زیست سیاست  فوکو،  از  تبعیت  به  می کند. 
عبارت  زیست سیاست  می پردازد.  جمعیت  یک  رفاه  و  بهزیستی 
است از قابلیت »زنده ساختن« و »به مرگ رها کردن«. به نظر 
واکنش های  شمان،  کریستوفو  و  هوتا  سیمون  یان  هانا،  متیو 
»باز- ایدة  با  زیست سیاسی  چارچوب  »در  کووید-19  به  دولت 

فراگیر  مطلق  الزام  نوعی  از  درکی  با  و  جمعیت  زیستی کردن« 
شده  توجیه  مردم  از  بیش تری  هرچه  شمار  نگه داشتن  زنده  به 
دیگر  برخی  از  بیش  زندگی ها  برخی  که  است  آشکار  اما  است.« 
با  کووید-19  به  ابتال  میزان  جهان،  سراسر  در  دارند.  ارزش 
حاشیه ای شدن افراد از نظر طبقه، نژاد و جنسیت افزایش می یابد. 
پاندمی جغرافیایی بسیار تمایزیافته دارد که بر بخش های مغفول 
ندارد،  آن ها  ایمن کردن  به  اراده ای  دولت  که  مکان هایی  جامعه، 
آلمان  در  دولتی  )عدم(مداخلۀ  به  ارجاعی خاص  با  نور می افکند. 

این بحث را تشریح خواهم کرد.  

پیرامونی سازی <

کیل،  راجر  و  ویدوویچ  دی  لورنزو  بیگلیری،  سامانتا  نظر  به 
است،  یافته  تمرکز  ویروس  که  جامعه  و  شهر  از  »آنجایی 
ژانویۀ  اوایل  در  گفتگویی  در  یافت«.  خواهید  را  پیرامونی ها 
شناسایی  پیرامونی سازی  مرتبط  الگوی  سه  کیل  راجر   ،2021
در  که  می شود  مکان هایی  شامل  فضایی  پیرامونی سازی  کرد: 
نهادی  پیرامونی سازی  ندارند؛  مرکزی  جایگاهی  معاصر  جوامع 
از کردوکارهای دولت راهبر ناشی می شود که جامعه را به طرقی 
و  می شوند؛  رانده  حاشیه ای  به  انسان هایی  که  می دهند  سازمان 
نژادی جامعه مربوط می شود.  به تقسیم  اجتماعی  پیرامونی سازی 
نژاد  به  طبقه  و  جنسیت  افزودن  با  مایلم  را  سوم  چشم انداز  این 

دهم.  گسترش 

روبرت  مؤسسۀ  آلمان،  در  کووید-19  جغرافیاهای  به  توجه  با 
مناطق  در   ،2020/21 زمستان  در  که  است  داده  نشان  کوخ 
مناطق  به  نسبت  باال  اجتماعی اقتصادی  محرومیت  گرفتار 
 70 تا   ۵0 حدود  مرگ  پایین،  اجتماعی اقتصادی  محرومیت  با 

یک سالن تولید متروکه. عکس از دنیل مولیس.
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است  اقتصاد  تسهیل  دولت  »قصد  که  می افزاید  براون  وندی 
اقدامات  است.«  وابسته  اقتصاد  رشد  به  دولت  مشروعیت  و 
بود.  وفادار  اصل  این  به  کووید-19  محدودکردن  برای  آلمان 
ناخالص،  افزودة  ارزش  12/۸ درصد  تنها  داده های موجود،  طبق 
این  می پذیرفت:  تأثیر  کرونا  با  مرتبط  از محدودیت های  مستقیم 
آموزش،  آشپزخانه ها،  خرده فروشی،  بخش  در  بیش تر  تأثیرات 
می شد.  احساس  فرهنگی  بخش  و  تفریحی  و  مسافرتی  صنایع 
فعالیت های ۸7/2 درصد دیگر اقتصاد کم وبیش بدون تأثیرپذیری 
نگرفت  اقتصاد صورت  تعطیلی  برای  تالشی  هرگز  داشت.  ادامه 
تا از نیروی کاِر در مخاطره در برابر ابتال به کووید-19 حفاظت 

شود. 

نتیجه این که شیوع انبوه بیماری در فضاهای پیرامونی شده نیز 
باالی  نرخ های  برای  را  استدالل  این  دارد.  مرکزیت  از  حکایت 
کرد.  نیز طرح  مدارس  و  لجیستیکی  مراکز  در کشتارگاه ها،  ابتال 
صنعت گوشت یک بخش صادرات محور مهم در آلمان است که 
مراکز  مورد  در  شود.  متوقف  لحظه ای  تولیدش  نشد  داده  اجازه 
پوزنان  اهل  آمازون  کارگر  یک  مروس،  آگنیشکا  لجیستیکی، 
در  بلکه  نیستند  قربانی  همکارانش  و  او  گفت  وقتی  لهستان، 
برای جریان  کار می کنند که  شبکۀ مرکزی سرمایه داری جهانی 
دست  نکته  همین  بر  به صراحت  است،  حیاتی  کاالها  پیوستۀ 
حرف های  وجود  با  که  است  روشن  مدارس،  مورد  در  گذاشت. 
اهمیتی  هرگز  پاندمی  جریان  در  کودکان،  حقوق  به  راجع  زیاد 
به آن ها داده نشده است. مدارس در ابتدا باز شدند، نه به خاطر 
نیروی  عرضۀ  برای  والدین  این که  برای  بلکه  آموزشی،  عدالت 

کارشان در دسترس باشند.

الگوهای )عدم(مداخلۀ دولت <

اجتماعی  و  نهادی  فضایی،  پیرامون های  کووید-19 
هستند  فضاهایی  پیرامون ها  این  می کند؛  برجسته  را  چندگانه ای 
آثار  عظیم ترین  آن  اجتماعی  پیامدهای  و  ویروس  آن  در  که 
زیان بار را دارند. محرومیت اجتماعی اقتصادی مردم را در معرض 
مداخله گری  با  رابطه  در  می دهد.  قرار  فقر  و  مرگبار  ریسک های 
که  امنیت محوری  و  اقتدارگرایانه  مسیرهای  بر  تأکید  دولتی، 
جای  به   – برگزیدند  ویروس  با  مقابله  برای  حکومت  بیش تر 
گنجاندن مردم در فرایند دموکراتیک محدودکردن آزادی مبتنی 
بر همبستگی و عدالت – اهمیت بسیاری دارد. اما همچنین مهم 
انتخاب  کجا  در  دولت  که  کنیم  تحلیل  بیش تری  دقت  با  است 
در کجا  در عوض،  و  نکند،  ایمن  را  مکان ها  و  نکند  اقدام  کرده 
و  حاشیه ای سازی  خارجی سازی،  الگوهای  سیاسی  تصمیم های 
جنسیتی  و  نژادی  طبقاتی،  ابعاد  راستای  در  را  پیرامونی سازی 
تعمیق کرده اند تا از »مردمی« حفاظت کنند که حاشیه ای شده ها 

از آن تفکیک شده اند. 

بفرستید: نشانی  این  به  را  نامه هایتان 
Daniel Mullis <mullis@hsfk.de>

برمن  برلین،  مثل  شهری  مناطق  داده های  بود.  بیش تر  درصد 
سنگین تر  مناطقی  آن  به  پاندمی  که  است  آن  از  حاکی  کلن  یا 
ضربه می زند که تراکم جمعیتشان باالست، مردم درآمد میانگین 
پایین تری دارند و نرخ فقر باالتر است. وقتی دربارة )عدم(مداخلۀ 
الگوی  بین سه  در  نهادی،  پیرامونی سازی  دولتی حرف می زنیم، 
و  فقر  تولید  در  امر  این  مثاًل،  است.  معنادارترین  پیرامونی سازی، 

می شود.  مشهود  فضایی  پیرامون  تولید  همین طور 

و  است  واقعیت  یک  آلمان  در  فقر  نخست،  مثال  با  رابطه  در 
با »دستورکار  آن  از  که  آلمان  رفاهی  نظام  در جریان اصالحات 
2010« یاد می شود، بسیار برجسته تر هم شده است. از جملۀ این 
بازسازماندهی  و  کم مزد  کار  نیروی  بخش  ایجاد یک  اصالحات، 
ندارد،  وجود  طبیعی  طور  به  فقر  بود.  پایه  اجتماعی  کمک های 
قانون و  و  باز/تولید می کند  را  آن  ناعادالنه  اقتصادی  نظام  بلکه 
روشن  امر  این  پیامدهای  می آیند.  کمکش  به  نیز  دولتی  قدرت 
کمک های  به  وابسته  آدم های  که  می دهند  نشان  ارقام  است. 
می شوند  متأثر  کووید-19  از  بیش تر  به مراتب  ابتدایی  اجتماعی 
دوبرابر  تقریبًا  بلندمدت  بیکاران  جامعه.  ثروتمند  بخش های  تا 
اقتصادی  منابع  فاقد  آدم های  می شوند.  بستری  شاغل  آدم های 
در موقعیت های شلوغ تر و متراکم تری زندگی می کنند و اغلب در 
آن ها  شده اند؛  رانده  پیرامونی  موقعیتی  به  اجتماعی  مسکن های 
در شرایط بی ثبات کاری مشغول به کارند؛ آن ها از زیرساخت های 
دیجیتال محرومند و این امر تحصیل مناسب در خانه را ناممکن 
شکاف  و  شدیدتر  آسیب پذیری  به  وجوه  این  همۀ  می کند. 
اجتماعی فزاینده منجر می شود. در جریان پاندمی، افراد با ثروت 
میانی  طبقات  حالی که  در  داده اند،  دست  از  را  درآمدشان  کم تر 
ثروتمندتر شده اند.   ابرثروتمندان  و  را حفظ کرده اند  پایگاهشان 

 – فضایی  پیرامون  تولید   – شد  آن  بحث  که  مثالی  دومین 
می شود.  بسته  کار  به  جامعه  مرکز  از  که  است  سیاسی  فرایندی 
از یک سو، تصمیم های سیاسی تحت اصول دولت سرمایه داری 
مناظری از مرکزیت و پیرامون می آفریند. نتایج این امر می تواند 
پناهجویی،  ارودگاه های  اجتماعی،  مسکن  در  طرد  الگوهای 
انتساب  همچنین  اما  کودکستان ها،  بی خانمان ها،  پناهگاه های 
تمام  پاندمی،  دورة  در  شود.  شامل  را  بی ثبات کاری  شرایط  به 
داغ  نقاط  به  اجتماعی  موقعیت های  این  به  منتسب  مکان های 
و  مسکونی  امالک  هم زمان،  شدند.  بدل  آلمان  در  کووید-19 
همچون  سیاسی  گفتمان  در  ویژه  طور  به  شهری  ناحیه های 
اصلی  جریان  از  پاندمی  تا  شدند  تصویر  خطرناک  مکان های 
گفتمان های  از  استراتژی  این  شود.  داده  نشان  منفک  جامعه 
راجع به گتوها به خوبی شناخته شده است. در گام نخست، پاندمی 
فضایی می شود، سپس بخشی از فضا برچسب »مهاجر«، »فقیر«، 
»عصیانگر« و... می خورد که به این جمع بندی می انجامد که این 

با ساکنانش، مشکل اصلی است.  فضا، همراه 

مرکزیت <

نا/ایمن  فضاهای  ساخت  که  است  آن  می شود  مشهود  آنچه 
بسته  کار  به  قدرتمندان  دست  به  که  است  سیاسی  فرایندی 
نئولیبرال سازی،  جریان  در  که  می کند  استدالل  فوکو  می شود. 
اقتصاد سیاسی به منطق معّرف تصمیمات حکومتی بدل می شود. 

mailto:%20mullis%40hsfk.de?subject=
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< پس از افســردگی
       ســــوژۀ پســانـئــولیبرال 
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)RC35( آرتور بوئنو، دانشگاه فرانکفورت آلمان و عضو کمیتۀ پژوهشی تحلیل مفهومی و اصطالح شناختی انجمن بین المللی جامعه شناسی

اقتصادی  فروپاشی  از  می کنیم.  زندگی  بزرگ  تحوالت  عصر  در  ما 
سال 200۸ تا موج اعتراضات سیاسی پدیدآمده در سال های بعد، از ظهور 
جنبش های راست افراطی جدید تا تأثیرات پاندمی، مجموعه ای از رخدادها 
از قرارگرفتن ما در تقاطعی تاریخی حکایت دارند: گویی جهانی در حال 
احتضار است، حال آنکه جهانی دگر هنوز متولد نشده است. این روندها 
هم برای نهادهای اجتماعی مستقر معارضات تازه ای را ایجاد می کند و 
هم برای آنچه برایمان درونی ترین چیز می نماید: این روندها فرسودگی 
را  گذشته  دهه های  در  عمل  و  تفکر  و  احساس  چیرگی یافتۀ  شیوه های 
از سوبژکتیویته  بحران شکلی  عین حال  در  ما  بحران  آشکار می سازند. 
و  سوبژکتیویته  ساختار  گرفتن  نظر  در  بدون  است.   )subjectivity(
و  داشت  درستی  ارزیابی  می توان  مخاطرات  از  نه  آن،  کنونی  تحوالت 
نه از بالقوگی های زمان حال. اما چگونه می توان این سوژة هم اکنون در 

بحران را توصیف کرد؟

سوژۀ سودآفرین-افسرده <

افسردگی  نشانۀ  با سیطرة  زیادی  تا حد  یکم  و  بیست  قرن  به  ورود 
اتفاق افتاد. به نظر می رسید که رنج روانی دیگر به شکل غالب خودش 

ورود به قرن بیست و یکم تا حد زیادی با سیطرۀ نشانۀ افسردگی 
اتفاق افتاد  که عمدتاً در احساس فرسودگی، پوچی و ناتوانی در 
عمل کردن بروز می یابد. امتیاز عکس: اهیمتالور آخر آنوآبونا در 

شبکۀ اجتماعی آنسپلش.

را در عالئم روان رنجوری کالسیک زمان فروید نشان نمی دهد، بلکه در 
مبنای  بروز می یابد.  ناتوانی در عمل کردن  و  پوچی  احساس فرسودگی، 
روان رنجوری فرویدی بیماری گناهکاری بود که در آن سوژه در کشاکش 
اقتدار قانون و نیروی رانه های سرکوب شده در  بین امر مجاز و ممنوع، 
عذاب است. در عوض افسردگی را می توان بیماری نابسندگی توصیف کرد 
که در آن به ظاهر هرچیزی مجاز است اما فرد احساس می کند نمی تواند 
در حد و اندازة تمام امکان های موجود باشد. شخص افسرده می شود چون 
باید بار این توهم را به دوش بکشد که همه چیز دست یافتنی است: فرد 
افسرده  بین امر ممکن و امر ناممکن، امر همواره دسترس  پذیر و امری که 
شخص به واقع توان انجام آن را دارد، دوپاره می شود. فرد افسرده شخصی 

است که گویی »بنزینش ته کشیده است«.

این تغییر رویه در تشخیص بالینی از روان رنجوری به افسردگی صرفًا 
مختص تجارب خاص از رنج نیست. بلکه می توان آن را به  معنای وسیع تر 
نشانه ای از نظم اجتماعی جدیدی در نظر گرفت که از دهۀ 19۶0 به این 
سو برقرار شده است: در این نظم جدید در شرایط کاهش حمایت اجتماعی 
و افزایش نابرابری و رقابت و تزلزل، افراد با الزام های همواره نیرومندتری 
و   )self-responsibility( خود  قبال  در  مسئولیت پذیری  با  رابطه  در 
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خودتحقق بخشی )self-realization( مواجه می شوند. در نتیجۀ »قرابت 
انتخابی« )elective affinity( میان توسعۀ رژیم انباشت پسافوردیستی 
authentici- )و اشاعۀ ایده آل های رمانتیک دربارة خودبنیادی شخصی 

نئولیبرال  است:  »بنگاه دار  پیدا کرده  ty( سوژة جدید موقعیت محوری 
یا  کردن«  رفتار  به ضرورت »طبیعی  درخور  پاسخ  با  است  قرار  نفس« 
همان طور که یکی از کتاب های محبوب خودیاری توصیه می کند بهترین 
خود بودن: خودت باش، فقط کمی بهتر در بازار موفقیت به  دست آورد. 
بلکه  انضباطی  اطاعت  نه  است،  الزم  سودآفرین  سوژة  این  برای  آنچه 
تاب آوری حیاتی تکین است که هم مکشوف به دست خویشتن باشد و 
هم به طور آزمونگرانه خلق شده باشد، از حیث احساسی تعاملی باشد و 

به نحوی انعطاف پذیر با شرایط همواره متغیر بازار سازگار شود.

فرد افسرده توجه را به لحظه ای جلب می کند که ضرورت سودآفریِن 
نوید  لحظه ای که  ]ادراک[ سوژه مسئله دار می شود:  از حیث  بودن  خود 
خودتحقق بخشِی خودبنیاد تبدیل به پوچی و فرسودگی می شود، لحظه ای 
autonomous self-de- خودمختار  خودتعّین بخشی  جستجوی  )که 

به  توجه  با  بنابراین  می شود.  منتهی  بیگانگی  حس  به   )termination
انتظارات هنجاری نهادینه شده در واپسین دهه های قرن بیستم، افسردگی 
به چیزی فراتر از یک تشخیص بالینی صرف، به کلیدواژه ای برای انواع 

مختلف شکست سوبژکتیو تبدیل شده است.

بحران و سیاست فرسودگی <

این پیکربندی اجتماعی – که به شکل کنایی با عنوان جامعۀ افسرده 
از آن نام می بریم – سرشار از تنش های رو به گسترش است و با  این همه 
توانسته ثبات را به میزان چشمگیری در دهه های گذشته حفظ کند. تا 
آنجا که در آغاز قرن بیست ویکم این آرایش نهادی گویی بنا به همان 
منطق خودش، مانع از صورت بندی عالئم افسردگی در رابطه با مطالبات 
صریح سیاسی و پیکارهای سازمان یافتۀ اجتماعی شد. با  این همه، امروزه 
فشارهای این نظم به حدی تشدید شده  است که چنین می نماید که در 
تداوم آن تردید جدی ایجاد شده است: فرسودگِی افسرده کننده خود به 
نقطۀ فرسایش رسیده است. از همین حیث است که من پیشنهاد می کنم 
تنش های  آن  در  که  وضعیتی  بگوییم:  سخن  پساافسردگی  منظومۀ  از 
واکنش ها  به  منجر  و  رسیده  اوج  به  افسرده کننده  نظم  اجتماعی-روانی 
نوعی  و  جدید  اجماعی  تأسیس  به  هنوز  اما  شده  مختلفی  پیکارهای  و 

چارچوب نهادی پایدار نینجامیده است.

می توان  را  گذشته  سال های  در  اهمیت یافته  سیاسی  پیکار  اشکال 
نئولیبرال  فردیت  ذاتِی  که  کرد  تفسیر  عمده   تنش  دو  به  واکنشی 
تعبیر منظومۀ  زمینۀ  داد که  نشان خواهم  سودآفرین-افسرده است. من 

پساافسردگی همین واقعیت است.

وعدة این شکل از سوبژکتیویته از حیث مسئلۀ خودمختاری این است 
خودتعّین بخشی  به  سودآفرینانه  عمل  ابتکار  طریق  از  می تواند  فرد  که 
برسد: فرد از طریق ارائۀ محصولی نوآورانه در یکی از بازارهای متنوعی 
که امروزه حیات اجتماعی را احاطه  کرده اند، به موقعیتی خواهد رسید که 
نشان شخصی خود را روی آن کاالها بگذارد و آنها را به شکل و شمایل 

خودش درآورد. با این حال، شکست مکرر تحقق این وعده در سمت دیگر 
ماجرا به این حس قوی منجر می شود که فرد تابع مجموعه ای از قوانین از 
پیش  تعیین شده است که اغلب به ندرت درک و اصالح می شوند: »بدیلی 
در کار نیست«. بنابراین جای شگفتی نیست که جنبش های متعدد زمانۀ 
ما خشم آشکاری را به نخبگان حاکم از خود نشان می دهد و مشارکت 
بیشتری را طلب می کنند: می توان دید که آنها در برابر تقدیرگرایی اشکال 

حاکم نظم اجتماعی  واکنشی را تأسیس می کنند.

در  این بار  می کند؛  شاخص  را  نئولیبرال  سوژگی  نیز  دیگری  تنش 
رابطه با مسئلۀ خودبنیادی: تنش میان وعدة ارتباط عاطفی با دیگران و 
ساختاربندی حیات اجتماعی به منزلۀ رقابتی بازارگونه میان افراد اتمیزه 
)که باز هم از یکی از شعارهای تاچر گرفته شده: »چیزی به نام جامعه 
باید فردی  الزام که هر شخص  این  نتیجۀ  این،  با وجود  ندارد«(.  وجود 
است.  بوده  اجتماعی  چندپارگی  و  انزوا  احساس  افزایش  باشد،  خودکفا 
از  ما  عصر  متعدد  سیاسی  جنبش های  که  نیست  شگفتی  مایۀ  بنابراین 
را   )affective communion( عاطفی  جماعت  تجارب  به  میل  خود 
حاکم  اشکال  برابر  در  حیث  این  از  آنها  که  دید  می توان  بدهند:  نشان 

از هم گسیختگی اجتماعی واکنشی را تأسیس می کنند.

با این همه، مشخصۀ وضعیت پساافسردگی یک شکل منسجم واحد 
یعنی  جدید،  منظومه ای  با  که  آنقدر  نیست.  سیاسی  تشکل  یا  کنش  از 
با  داریم،  سروکار  مختلف  سیاسی  افق های  و  واکنش ها  از  مجموعه ای 
نظمی جدید روبرو نیستیم. من در ادامه به دو موضع سیاسی اشاره خواهم 
کرد که در سال های گذشته اهمیت یافته اند، اما نباید آنها را تنها مواضع 
پدید آمده در بحران کنونی دانست. حدود اکنوِن ما را این سوال محوری 
مشخص می کند – پس از افسردگی چه خواهد شد؟ سوالی که هنوز پاسخ 

واحد یا قانع کننده ای برای آن پیدا نشده است.

جوشش پساافسردگی <

تجربه های غوطه وری عاطفی در اجتماعی با ساختار مبهم و همچنین 
غیبت اهداف تعریف شدة صریح مشخصۀ بسیاری از خیزش های سیاسی 
تا  بهار عربی گرفته  از   – بود  لحظات سرنوشت سازشان  در  دهۀ 2010 
در  جلیقه زردها  تا  گرفته  برزیل  در   201۳ ژوئن  از  وال استریت،  اشغال 
فرانسه. درک این دلیل که چرا این دو ویژگی را می توان تجلی وضعیت 

پساافسردگی دانست اهمیت بسیاری دارد.

آنها  از  انتقاد  دلیل  اغلب هم  این جنبش ها  ابهام هنجاری و عاطفی 
و هم اساس جذابیتشان بود: این ابهام، حس با هم بودن بر پایۀ مشارکت 
در فضایی مشترک را ممکن می کرد؛ یعنی این بینش را که تفاوت های 
اجتماعی و سیاسی دیگر آشتی ناپذیر نیستند بلکه می توانند وحدت عاطفی 
نکته  این  ببخشند.  قوام  را  گوناگونی ها  از  بیرون  و  درون  در  ایجادشده 
برای درک محرک آن جنبش ها بسیار مهم است. بسیاری احساس کردند 
تجربۀ یافتن خود در خیابان ها با انبوهه ای از مردم، برخالف خودکفایی 
از حیث  انزوای سوژة افسرده،  )self-entrepreneur( و  خودسودآفرین 

عاطفی تجربه ای آزادکننده یا »تهذیب گر« )cathartic( است.
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اکنون آشکار شده است که این احساس عاطفِی )نسبتًا نامتعین( با هم 
به  تعریف شده(  کمابیش  عین حال  )در  رایج  آنتاگونیستی  برابر  در  بودن 
 وجود آمد: یعنی نظام سیاسی، نهادهای حاکم، »هرچیزی که آنجاست«. 
اگرچه   – رادیکال  معارضه های  با  همزمانی  را  جمعی  جوشش  تجربۀ 
لحظه ای – با هنجارهای مستقر تشدید کرد. رویارویی با پلیس، مسدود 
دیگر  که  ناگهان چنین  نمود  نهادهای عمومی:  اشغال  خیابان ها،  کردن 
مجموعۀ قوانین تغییرناپذیر و مقدر زندگی را محدود نمی  کنند. برخالف 
]تجربۀ[ تطبیق خودسودآفرین با هنجارهای از پیش تعیین شده و احساس 
بی قدرتی سوژة افسرده، تجربۀ به مصاف طلبیدن نظم مستقر می توانست 

به فرد حس بازپس گیری ظرفیت خودتعین بخشی موثر جمعی را بدهد.

ناپایدارند.  ذاتًا  لحظه هایی  چنین  که  است  شده  ثابت  به  هرتقدیر 
از  باهم بودن  این حس  که  آمد  وجود  به  ادراک  این  که  نگذشت  دیری 
عناصر ناهمگنی ساخته شده که به سادگی آشتی پذیر نیستند؛ آنهایی که 
به  دریافتند که دیدگاه های هنجاری شان ممکن است  فوراً  بودند  دخیل 
آرایش های سیاسی به کلی متفاوتی منجر شود. دور جدید تنش ها دقیقًا از 
ابهام هنجاری و عدم تعین عاطفی این جنبش ها ناشی می شد. آنها سرآغاز 
پیکارهایی برای معنای سیاسی و صورت بندی نهادی آن تجربۀ جمعی 
کاماًل دووجهی را رقم زدند که از دل آن، در کنار سایر مواضع سیاسی، 

موج جدیدی از جنبش های راست افراطی بیرون آمد.
 

اقتدارگریی پساافسردگی <

مشخصۀ ظهور اخیر راست جدید – مشابه با جنبش های دهۀ 2010 
را  آن  دلیل  شاید  است؛  بوده  عاطفی  جماعت  تیز  و  تند  انتظارات   –
تجربۀ  این،  وجود  با  دهد.  توضیح  اجتماعی  چندپارگی  فزایندة  احساس 
غوطه وری در انبوهۀ ناهمگن و »امر مشترک« نامتعین در اینجا راه را 
برای برداشت های یکدست تر و طردکننده تر از جماعت )ملی( باز کرد – 
مانند شعار »دوباره عظمت را به آمریکا بازگردان« یا شعار »برزیل باالتر 

از هر چیز، خدا باالتر از هرکس«.

در نتیجه، این موضع سیاسی را می توان پاسخی به ازهم گسیختگی 
اجتماعی به  شیوة دفاع تهاجمی در نظر گرفت: باهم بودن عاطفی فقط از 
طریق طرد یا حتی حذف عناصر خارجی و فسادآور ممکن می شود – خواه 
»کمونیست ها« )که چپ را تداعی می کند( باشند، خواه »تبهکاران« )که 
به فقرای سایر نژادها ربط پیدا می کند(، خواه »دشمنان خانواده« )که به 

جنبش های فمنیستی و دگرباشان نسبت می دهند( و نظایر اینها.

انواع مختلف جنگ های  پیشبرد  با  افراطی فقط  این، راست  با وجود 
اخالقی به احساس چندپارگی عاطفی واکنش نشان نداده است؛ بلکه به 
حس مشروعیت زدایی هنجاری نیز به روش ویژه ای پاسخ داده است که 
پس از بحران 200۸ و اعتراضات سیاسی دهۀ 2010 طرفدار پیدا کرد. در 
این مورد آنچه احساس می شد در رابطه با نهادهای اجتماعی مسئله دار 
نظم  در  که  )آن طور  آنها  که  باشد  این  به  مربوط  آنکه  از  بیش  است، 
به نظر می آیند،  تغییرناپذیر  بودند( تجسم »قوانین طبیعی«  افسردگی آور 
هنجارهای  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما  که  است  این  به  مربوط 

»طبیعی« اثر خود را از دست داده اند. سوژة اقتدارطلب بیش از آن که به 
حالت تقدیرگرایی واکنش نشان بدهد، به وضعیت محسوس و ادراک شدة 
تنظیم گِر  فرم های  اینکه  حس  یعنی  می دهد؛  نشان  واکنش  آنومی 

ایجادکنندة نظم   و ثبات  در روابط اجتماعی دیگر برقرار نیستند. 

سیاق  به  سیاسی ای،  دیدگاه  چنین  چرا  که  می دهد  توضیح  امر  این 
تعلیق هنجارهای حاکم  به  معطوف  پیشین جوشش جمعی،  تجربه های 
دارد.  گرایش  سرکوبگر  نظمی  استقرار  سمت  به  بیشتر  بلکه  نیست، 
اقتدارگرایان در واکنش به جامعه  ای که احساس می کنند از حیث اجتماعی 
از هم گسیخته و از نظر آنومیک نظم زدوده شده است، اجتماعی سیاسی 
را طلب می کنند که برای حفظ کارایی خود بتواند عناصر گسیخته را نابود 

کند و هنجارها را به اندازة کافی قهرآمیز و خشونت آمیز اعمال کند. 

اقتدارگرا بودن،  بر  افراطی جدید، عالوه  این همه، مشخصۀ راست  با 
هرچه  بر  مبنی  ادعاهایی  بزریل(  مورد  در  مشخص  به طور  )و  اغلب 
رادیکال کردن پروژة نئولیبرال است. این تناقص اقتدارگرایی پساافسردگی 
است: همزمان که به بحران سوبژکتیویته نئولیبرال واکنش نشان می دهد 
و نیروی مخالفت ورزی خود را از آن می گیرد، به هر روشی می کوشد همان 
شکل از سوبژکتیویته را تداوم ببخشد و حتی رادیکالش کند. درست در 
همین ساختار متناقض – یعنی تالشی برای پشت سر گذاشتن افسردگی 
از طریق تثبیت دوبارة شرایط افسردگی – است که یکی از سرچشمه های 

قابلیت عظیم تخریبی اقتدارگرایی پساافسردگی نهفته است.

بنابراین اقتدارگرایی و نئولیبرالیسم رادیکال در اینجا به شیوه ای خاص 
)که ما پساافسردگی آور می نامیم( باهم مخلوط شده اند. اتحاد سیاسی این 
 دو از یک طرف به این تصور منجر می شود که می توان جماعتی عاطفی 
برپا کرد که اساس آن طرد یا حذف هرکسی باشد که ایده آل سودآفرین 
درستکاِر خود، یا همان ایده آل »شهروند خوب« را نپذیرفته باشد. از طرف 
اعمال مصمم و در  با کمک  تفکر منجر می شود که فقط  این  به  دیگر 
صورت لزوم قاهرانۀ »قانون بازار« می توان به یک نظم هنجاری به  اندازة 

کافی منسجم دست یافت: بدیلی نباید در کار باشد.

آن سوی افسردگی؟ <

بی گمان گمراه کننده خواهد بود که چنین ترکیبی از نواقتدارگرایی و 
نئولیبرالیسم رادیکال را افق اصلی یا تنها افقی بدانیم که وضعیت کنونی 
آن  به  نمی توانم  اینجا  که  جامع تر،  تحلیلی  است.  گشوده  پیش رویمان 
بپردازم، باید روش هایی را مدنظر قرار دهد که در آن پروژه های سیاسی 
دیگری به بحران سوژگی سودآفرین – افسرده پاسخ می دهند. می توان 
دید که تنش های ذاتی این سوژگی با شیوع پاندمی چه بسا شدیدتر شده 
است. کماکان چاره ای نیست جز اینکه هر مسیری که در این زمینه به طور 
جمعی پیش خواهیم گرفت، از دل تنش ها و پیکارهای برآمده از چنین 

منظومه ای حاصل شده باشد.  

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Arthur Bueno <oliveira@normativeorders.net>

mailto:oliveira%40normativeorders.net?subject=
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بـــصـری بازنـمــــایــی     >
نـــــامــــــــــــرئــــی کــــار    

جنی تیشر، دانشگاه هنرهای کاربردی وین در اتریش

 در نتیجۀ اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کووید-19، برخی از ما 
فاصله گذاری اجتماعی، آموزش از راه دور، جدایی و انزوا در محیط های 
خاص را تجربه می کنیم. در نگاه اول، به نظر می رسد که گویی می توان 
دربارة یک »ما«، حتی یک تجربۀ جمعی صحبت کرد، یا حتی فراتر از 
آن، به یک جمع جهانی اندیشید. با این حال، نظر به تجربه ام در مقام 
آن  امکان پذیری  با  کاماًل  وین،  در  کاربردی  هنرهای  دانشگاه  مدرس 
هم رأی نیستم. در زمانه ای با محدودیت های شدید بر آزادی فردی برای 
از گزینه های سیاسی و  جابه جایی در فضاهای عمومی، گسترة عظیمی 

اجتماعی برای مواجهه با این وضعیت استثنایی هرچه روشن تر می شود.

فضاهای عمومی یادگیری و تجربه اندوزی، مانند مدارس و دانشگاه ها 
و نیز فضاهای عمومی مانند پارک ها و زمین های بازی، همچنان  کاماًل 
آزادانه قابل استفاده نیستند و بدینسان تمرکز زندگی به فضای خصوصی 
منتقل شده است. زمانی که شغل ها از دست می رود و کودکان را دیگر 
نمی توان به مراکز مراقبت از کودکان سپرد، افراد –  بدون امکان استفاده 
کوچک  فضای  در  – الجرم  هفته  آخر  تعطیالت  در  ویالیی  خانه ای  از 
خانه هایشان محصور می شوند. آمارها از افزایش آزارهای خانگی جسمی و 
روانی حکایت دارد و مسالۀ تقسیم کار جنسیتی )باز هم( موضوع بحث  روز 
قرار گرفته است. کووید 19 اساسًا نشان دهندة نوع کاری است که جوامع 
ما متکی به آن است: کار مهم برای سیستم و کار بازتولیدی. همگی ما 
به کارگران مراقبتی دستمزدی و غیردستمزدی وابسته ایم، مانند کارگران 
جنسی، دوستان، عشاق، کودکان. هر بدن واحد به همراه محیط اطرافش 
آغوش  به  مراقبت،  محبت،  تغذیه،  پاکیزگی،  آراستگی،  پرورش،  محتاج 
کشیده شدن، توجه، التیام و بازآفرینی است. مایلم در اینجا به این نکته 
اشاره کنم که مفهوم »مهم برای سیستم« بسیار بحث برانگیز است، چرا 
که داللت بر آن دارد که برخی کارها )به همان اندازه( برای »سیستم« 

اهمیت ندارند.

به  رسانه ای  توجه  افزایش  داشته ایم،  تجربه  ما  همگی  که  همانطور 
ناگهانی  مرئی شدن  و  اساسی  و  حیاتی  نیازهای  تامین  کنندة  شغل های 
کارکنان سوپرمارکت سبب شد که مردم به عنوان نوعی ژست قدردانی 
کارهایی مانند کف زدن انجام دهند. نورا لیکا، یکی از دانشجویانم، در مورد 
تفاوت میان اجرای جمعی ژست قدردانی در عموم و هم بستگی به عنوان 
کنش سیاسی مقاله ای نوشت. نتیجه گیری او در پایان این مقاله این بود 
که اجرای جمعی ژست قدردانی در عموم، حرکت نمادین پرصالبتی است 
که می تواند شیوة تفکر مردم را تغییر داده و امید و قوت ادامه دادن را به آنها 
ارزانی دارد. با این حال، در نهایت، این کار در درازمدت به شرایط کاری 
بهتر و امن تر برای کارگران سوپرمارکت ها، بیمارستان ها، مراکز مراقبت 
روزانه و امثالهم یا دستمزد برابر یا بهتر و کوتاه شدن ساعات کاری آن ها 
کمکی نخواهد کرد. به عالوه، وقتی به این پرسش بازمی گردیم که چه 

چیزی در وهلۀ اول در زمرة کار مهم برای سیستم طبقه بندی می شود، 
درمی یابیم که کاری وجود دارد، و همواره وجود داشته است، که نامرئی )و 
غیردستمزدی( است، یا به این دلیل که در عرصۀ خصوصی و خانه انجام 

می گردد، یا به این دلیل در طول شب انجام داده می شود.

تهیه   2020 سال  در  که  را،  خود  کالژ  دو  مایلم  پیش زمینه،  این  با 
کردم و همراِه این متن می بینید، به شما معرفی کنم و به بحث بگذارم: 
شب«  »نظافت کاران  کالژ  در  »خدمتکاری«.  و  شب«  »نظافت کاران 
می توانید شکل بریده شده و تصویری تکرارشده برگرفته از فیلم تجربی 
فیلم  استریت  »برویک  محصول   )1972-197۵( شب  نظافت کاران 
کالکتیو« و دو مجسمۀ تکیه داده مرمری مشاهده  کنید که بریده ای است 
از عکسی که شست وشوی هارتفورد: شستن/ردپاها/مراقبت و نگه داری: 
فضای داخلی  )197۳( را مستند می کند؛ این اثر هنری از هنرمندی به 
نام میرل لیدرمن یوکلز است که در موزة وادزورث آتنئوم در هارتفورت 
اجرا شد. ایدة اولیه نظافت کاران شب آن بود که گروهی از زنان مهاجر 
فعاالن  از  گروهی  با  اتحادیه  یک  تشکیل  برای  تالش  در  کارگر  طبقه 
فمینیستی متحد می شوند. یکی از هنرمندان، مری کلی، از اعضای تیم 
فیلم، به عنوان یک فعال فمنیست در پویش نظافت کاران زن هم شرکت 
داشت. یکی از تصمیمات اولیه، ضبط یک مستند زمان واقعی به عنوان 
فیلم بلند حدوداً هشت ساعته بود که فقط نظافت توالت را نشان می دهد.
عکس های ثابت توی کالژ بیانگر فعالیت تکراری و بالقوه بی پایان نظافت 
به  است  اشاره ای  کالژ  این  است.  طول شب  در  اداره  کارکنان  پسماند 
پوستر فیلم نظافت کاران شب که سکانس هایی از تمیز کردن توالت توسط 
یک زن را به نمایش می گذارد. پشت سر زن دو تصویر از مجسمۀ سفید 
مرمرین از زنی را می بینیم که روی زمین لم داده است و حالتی به ظاهر 

در حال استراحت دارد. 

هنرمند  نمایش  از  عکسی  پس زمینۀ  در  می توان  را  مجسمه  این 
آمریکایی میرل لیدرمن یوکلز دید که در آن زنی کف موزه را می سابد. 
مجموعۀ  و  هنرمند  این  از   )19۶9( هنر  نگه داری  و  مراقبت  مانفیست 
آثارش به عنوان یک کل، به حوزة مغفول مانده و بی ارزش شدة خانه داری، 
کار بازتولیدی و کار نظافتی و  بهداشتی می پردازد. کار خانگی با انتقال 
با  لیدرمن یوکلز  از عرصۀ خصوصی به حوزة عمومی، مرئی می شود. و 
هنر خواندن این کار ]»من کلی بشور و بساب، نظافت، پخت وپز، تعمیر، 
حمایت، حفاظت و مانند این ها را انجام می دهد؛ و )جدای از این تا قبل 
از این در کنارش( کار هنری هم »انجام می دادم«. از حاال به بعد  فقًط 
آن  کثافت  و  انجام می دهم  را  روزمره  نگه داری  و  مراقبت  این کارهای 
نمایش می گذارم.«[  به  هنر  قالب  در  و  به سطح خودآگاهی می آورم  را 
با نمایش آن، نه تنها مخاطب را به پرسش هایی پیرامون مرئی بودن  و 
می دهد  نشان  به عالوه  بلکه  می کند،  مشغول  بازتولیدی  کار  ارزش  و 
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مختل  را  مادی  حمایت  بسترهاینظام مند  حتم  طور  به  ارزش  تولید  که 
می کند)حتی زمانی که صحبت از هنر باشد( ، به ویژه اگر فرایند به ظاهر 
سفیدبودن  سلسله مراتب  کالژ  در  اثر  معکوس  نمایش  بنماید.  غیرمادی 
کالسیسیسم  شمایل نگاری  با  که  سلسله مراتبی  می کشد؛  پرسش  به  را 
به تصویر کشیده شده است که هرگونه تعدد رنگ در مجسمه سازی را 
نادیده می گیرد و به این شیوه ایدئولوژی نژادپرستانۀ استوار بر تک رنگی 
خالص و سفیدی خالص را برمی سازد که در اصل هرگز در دنیای باستان 

وجود نداشته است.

»خدمت« کالژی است که از ترکیب روگرفت هایی از عکسی از یک 
و  است  نظافت  حال  در  زنی  این عکس  در  است؛  شده  ساخته  روزنامه 
پشت او پوستری قرار دارد که زنی را با یک هدست نشان می دهد. زنی 
که کف زمین را تمیز می کند پشت به تصویر است و یونیفرم آبی رنگ 

لبخند می زند و قرار است  بر تن دارد. در مقابل، زن روی پوستر به ما 
تجسمی از متصدی خوش روی بخش خدمات باشد. این کالژ این واقعیت 
را برای ما پررنگ می کند که گرچه تجهیزات فنی ممکن است تغییر کند 
– درست به مانند گردگیر دست و روبات جاروبرقی درون کالژ – تغییر 
در ارزش افزایی کار در بخش خدمات صرفًا با استفاده از یک تصویر یا 
پنهان و  به ساختار  پرداختن  به منظور  نیست.  ابزار متفاوت ممکن  یک 
ممیزة »کار کثیف« که بر حسب طبقه، نژاد و جنسیت تقسیم می شود، 
توجه  نامرئی همچنان محل  کار  و  ارزش افزایی  بازنمایی،  بایدپیچیدگی 

باشد و واکاوی شود. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Jenni Tischer <jenni.tischer@uni-ak.ac.at>

 

جنی تیشر، »خدمت«، کالژ کاغذی با ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر.جنی تیشر، »نظافت کاران شب« کالژ کاغذی با ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر.
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خـانگی  خـشــــونـت   > 
در دوران پــــــانـدمی جــــــهانـی   

پژوهشی  کمیته های  عضو  و   )۲۰۱۴-۲۰۱۸( جامعه شناسی  بین المللی  انجمن  سابق  رئیس  آمریکا؛  در  هوفسترا  دانشگاه  آبراهام،  مارگارت 
نژادپرستی، ناسیونالیسم، بومیان و قومیت )RC05(.(، جامعه شناسی مهاجرت )RC31(، زنان، جنسیت و جامعه )RC32(، حقوق بشر و عدالت 

جهانی )TG03( و خشونت و جامعه )TG11( انجمن بین المللی جامعه شناسی

دوران  در  خانگی  خشونت  که  واقعیت  این 
بحران و بالتکلیفی فزونی می یابد، به روشنی 
کووید-19  کنونی  پاندمی  است.  شده  اثبات 
کرونا  است.  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز 
سبب  جهان  سراسر  در   2020 مارس  از 
»ماندن  رفت وآمد«،  »کنترل  فرامین  وضع 
بر  و  است  شده  محل«  در  »پناه  و  خانه«  در 

حکومتی  محدودیت های  مردم  جابه جایی های 
گذاشته است. ضرورت این اقدامات در کاهش 
لیکن  است،  اثبات شده  ویروس  انتشار  سرعت 
با  آن  از  برخی  که  می زنند  دامن  پدیده ای  به 
یاد  خانگی  سایه ای« خشونت  »پاندمی  عنوان 
انزوای  و  فاصله گذاری  سیاست های  می کنند. 
اجتماعی که برای حفظ سالمت و ایمنی مردم 

حیاتی است، ازقضا به معنی امنیت بسیار کمتر 
برای افرادی بوده است که در روابط ناسالم و 
آزارگرانه قرار دارند. شرایط فشار مالی و روانی 
برخی  در  است،  پاندمی  از  برآمده  نیز  این  که 
از خانواده هایی که پیش از این سابقۀ این گونه 
رفتارها را نداشته اند، موجب بروز آزارگری شده 
است. این شرایط برای افرادی که پیش از این 
هم قربانی رفتارهای آزارگرانه بوده اند، منجر به 
تشدید و تعمیق خشونت و در مواردی منجر به 

مرگ شده است.

خشونت خانگی معطوف به اعمال قدرت و 
کنترل از سوی یک نفر بر روی فرد دیگر است 
جسمی،  می کند:  پیدا  مختلفی  نمودهای  که 
و  روان شناختی  جنسی،  کالمی،  احساسی، 
اجتماع ها  همۀ  در  خانگی  خشونت  اقتصادی. 
اتفاق می افتد، ولی درعین حال، برای همۀ موارد 
رابطه زمینۀ  قابل تعمیم نیست. هر مورد و هر 
خاصی از تفاوت ها در قدرت، امتیاز و کنترل در 
خود دارد. همچنین در این میان بسته به تالقی 
جنسی،  گرایش  جنسیت،  طبقه،  قومیت،  نژاد، 
دین  منطقۀ جغرافیایی،  فرهنگ، سن،  کاست، 
و  تجارب  در  تفاوت هایی  و وضعیت مهاجرت، 
اشتراکات پیچیده نیز دیده می شود. پژوهش ها 
تأثیر  خانگی  خشونت  که  می دهند  نشان 
در  به حاشیه رانده شده  گروه های  بر  نامتناسبی 
پاندمی  دارد.  کالن  و  متوسط  خرد،  سطوح 
کووید-19 مؤید این یافته ها بوده است، چنانچه 
فقدان  حیث  از  به حاشیه رانده شده  گروه های 
دلیل  به  )مثاًل  ابتال  و  مالی  دشواری  شغل، 
بیماری به واسطۀ  قرارگیری بیشتر در معرض 
به  اندک  دسترسی  یا  و  ضروری  خدماتی  کار 
خدمات مراقبت سالمت( متحمل رنج بیشتری 

می شوند.

Flickr/Jane Fox  :امتیاز عکس
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شرایط پاندمی <

از مارس 2020، گزارش ها از چندین کشور 
نشان داد که کنترل رفت وآمد و محدودیت های 
جنسیت محور،  خشونت  مختلف،  وضع شدة 
را  کودکان  و  زنان  علیه  خشونت  به خصوص 
بیشتر و شدیدتر ساخته است. ناتوانی و کمبود 
فرار  برای  آزار  قربانیان  نزد  موجود  گزینه های 
انزوای  سبب  خانه هایشان  محدودة  ترک  و 
سایر  و  کار  محل  خانواده،  دوستان،  از  ایشان 
شبکه های حمایتی شده است. این امر شرایطی 
توانسته اند  آزارگران  که  است  آورده  بار  به 
و  مستمر  نظارت  و  کنترل  به  بستر  آن  در 
شدیدتر بر قربانیانشان دست بزنند و از خالل 
محدودسازی دسترسی به غذا، پوشاک، خدمات 
بتوانند  بهداشتی،  کاالهای  و  سالمت  مراقبت 
باشند.  داشته  کنترل  و  نظارت  رفتارشان  بر 
بر  نیز  موانعی  ناخواسته  همچنین  پاندمی  این 
و  اجتماع  نیاز  مورد  بسیار  منابع  به  دسترسی 
سالمت روان اعمال کرده است. نه فقط ترس، 
بلکه همچنین فقدان بدیل های امن و مناسب، 
خود  آزارگران  با  که  است  واداشته  را  قربانیان 

بمانند.

شرایط برآمده از پی گسترش ویروس کرونا 
نهادی  و  اجتماعی  حمایت  اشکال  از  بسیاری 
و  قدرت  است.  کرده  محدود  ما  همۀ  برای  را 
است  خانگی  خشونت  هستۀ  همچنان  کنترل 
و  محنت ها  خالل  از  علّی  عوامل  هم زمان  و 
فشارهای مرتبط با پاندمی ازجمله ناامنی غذایی، 
بیکاری، ترس و اضطراب، ناامیدی، افسردگی، 
افزایش داشته است. تعطیلی  اندوه  بیگانگی و 
مدارس و مراکز مراقبت از کودکان در بسیاری 
موارد به این فشارها دامن زده است و در همۀ 
می کند؛  وارد  تنش  خانوادگی  منابع  بر  سطوح 
کودکان  آسیب پذیری  به عالوه  شرایط  این 
ساخته  مضاعف  آزارگر  خانواده های  در  را 
به  معطوف  الزامات  به  نظر  به خصوص  است. 
سالمت عمومی و ایمنی مبنی بر بستن دفاتر 
فیزیکی و کوچ کردن به فضای برخط، برقراری 
ارتباط و درخواست کمک از درون حصار خانه 
چالش برانگیزتر می شود. اما کووید-19 موجب 
به  مبتکرانه  سازمان ها  برخی  که  است  شده 
دنبال یافتن راه های جدیدی برای کمک و ارائۀ 

خدمات حمایتی موردنیاز باشند.

شده  توجه  پاندمی  آغاز  در  مسئله  این  به 
ملل  سازمان  کل  دبیر  گوتیرز،  آنتونیو  بود. 
متحد، از دولت ها خواست تا همزمان با مقابله 
به  رسیدگی  برای  را  الزم  اقدامات  پاندمی  با 
جهان«  در  خانگی  خشونت  وحشتناک  »موج 
صورت دهند و به دنبال حل مسئلۀ امنیت زنان 

و  اجتماع محور  سازمان های  و  گروه ها  باشند. 
سازمان های ضدخشونت برای حمایت از افراد 
مختلفی  راه های  به  خانگی  خشونت  با  درگیر 
متوسل شده اند. »مرکز ملی خشونت خانگی« 
تماس های  که  داد  گزارش  ایاالت متحده،  در 
 1۶ الی  مارس   1۶ زمانی  فاصلۀ  در  دریافتی 
در  زمانی  بازة  همین  با  مقایسه  در   2020 مه 
سال 2019 افزایش 9/۵ درصدی داشته است. 
این گزارش همچنین ذکر می کند که آزارگران 
و  کنترل  برای  کووید19  شرایط  از  چطور 
رفتار  نمودهای  می جسته اند.  بهره  بیشتر  آزار 
اکنون  آزارگران  از سوی  آزارگرانه  و  کنترل گر 
کاالهای  نیز  و  غذا  به  دسترسی  سلب  شامل 
صابون،  مانند  ایمنی  و  سالمت  ضروری 
محافظتی  ماسک های  و  ضدعفونی کننده ها 
شدن  محدود  با  کشورها  از  برخی  در  است. 
مانند  حمایتی  نظام های  سایر  و  حقوقی  نظام 
تأخیر  به  نظر  و  دادگاه ها  و  پناهگاه ها  پلیس، 
عاملیت  پرونده ها،  به  رسیدگی  روند  افتادن 
برای  امر  این  است.  شده  تقویت  آزارگران 
سر  به  کشور  از  اخراج  ترس  در  که  مهاجران 
و  دولت  نقش  دارد.  مضاعفی  وخامت  می برند 
دوران  در  حکومت ها  کردارهای  و  سیاست ها 
پاندمی حول مسائل مهاجرت داخلی و خارجی 
برای افراد درگیر با خشونت خانگی و خشونت 
جنسیت محور داللت هایی دارند که اغلب نادیده 

گرفته می شوند.

بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  توجه  با 
با  مرتبط  سازمان های  سوی  از  پاندمی  زمان 
نحوة  به ناچار  سازمان ها  این  خانگی،  خشونت 
فعالیتشان در حمایت از نجات یافتگان را تغییر 
سازمان  اجرایی  مدیر  مهرا،  کاویتا  داده اند. 
 Sakhi( جنوبی«  آسیای  زنان  برای  »سخی 
for South Asian Women( در مرکز نیویورک 

این گونه توضیح می دهد:

درحالی که  آوریل،  و  مارس  ماه های  در 
برقرار  نیویورک  پناه در محل در شهر  فرامین 
بود، »سخی برای زنان آسیای جنوبی« در حال 
در مرکزیِت مرکز  بود که  اجتماعی  به  خدمت 
با  ما  تیم  از خالل مکالمات  زندگی می کردند. 
بازماندگان  به خصوص  خشونت،  بازماندگان 
ساکن بروکلین، کویینز و برانکس، به اشکالی 
از خشونت در حال فزونی و تشدید برخوردیم. 
اقتصادی  غیرمنتظرة  نتایج  با  هم زمان،  ایشان 
می کردند  نرم  دست وپنجه  پاندمی  از  ناشی 
ناامنی غذایی، اسکان و  که نرخ های بی سابقۀ 
خدمات شهری مثل برق و آب و گاز را در پی 
داشت. حمایت محدود از طریق بستۀ حمایتی 
به  تسکینی  بازماندگان  از  برخی  برای  فدرال 
فاقد  بازماندگان  میان،  این  در  می رفت؛  شمار 

حساب  که  بازماندگانی  یا  و  شناسایی  مدرک 
بدون  بود،  مشترک  آزارگرشان  با  بانکی شان 
فاصلۀ  در  سخی  بودند.  شده  رها  حمایت 
از  حمایت  برای   2020 اکتبر  تا  مارس  زمانی 
قالب  در  دالر  هزار   1۳0 از  بیش  اجتماع مان 
غذا  پوند  هزار   1۶ تقریبًا  و  اضطراری  کمک 

توزیع کرد.

خانگی  خشونت  سازمان های  از  برخی 
فقدان  ترس،  چالش ها،  دلیل  به  که  دریافتند 
و  محدودیت  دارای  افراد  خصوصی  حریم 
آن ها  با  زیادی  تماس های  خانه،  در  محصور 

گرفته نمی شود.

از جامعه شناسان چه برمی آید؟ <

خانوادگی  خشونت  به  پرداختن  برای 
ما  ماند.  پاندمی  این  پایان  منتظر  نمی توان 
جامعه شناسی  از  باید  جامعه شناس  عنوان  به 
ترسیم  جهت  و  جوییم  بهره  زمینه ای  جهانی 
خشونت  به  بخشیدن  پایان  برای  دستورکاری 
تغییر ساختاری،  آوردن  فراهم  و  جنسیت محور 
اجتماعی،  عالمان  دانشمندان،  کنار  در 
سیاست گذاران، کنش گران و سایر ذینفعان قرار 
برای جمع آوری  بهتری  روش های  به  بگیریم. 
پویایی  باید  است.  نیاز  گزارش دهی  و  داده 
تجربۀ  بر  مؤثر  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
کووید-19  شیوع  دوران  در  خانگی  خشونت 
اقدام  از آن در جهت  باید که  را درک کنیم و 
چه  طبیعی  بالیای  طول  در  نماییم.  استفاده 
از روابط  چیزی مانع از خروج زنان و کودکان 
را  تاکنون چه چالش هایی  و  آزارگرانه می شود 
پشت سر گذاشته و چه موفقیت های داشته ایم؟ 
بایستی که با تکیه بر رویکرد تقاطعی از دانش، 
نظریه و تحلیل خود در برجسته سازی، کنش و 
آن  حامی  که  است  نیاز  کنیم.  استفاده  مداخله 
سازمان ها و ابتکاراتی باشیم که راه های خالق 
برخورد با این واقعیت جدید را جستجو می کنند. 
به خشونت  پرداخت  نحوة  در  باید  خودمان  ما 
خانگی و تمام اشکال خشونت جنسیتی در طی 
و  کنیم  بازنگری  بشریت  تاریخ  از  دوران  این 
در  کودکان  و  زنان  دهیم.  نو شکل  از  را   آن 
شرایط منع رفت وآمد، در خانه هایشان و در کنار 

آزارگرانشان نمی توانند منتظر بمانند. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Margaret Abraham <Margaret.Abraham@Hofstra.edu>
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< بحران کووید-19  
   منــظرهای جــدید جامعه شــناختـی

  و فـمـیـنـیـسـتــی
کارینا بتیانی، دبیر اجرایی شورای علوم اجتماعی آمریکای التین، اروگوئه و استبان تورس، دانشگاه ملی کوردوبا-شورای ملی پژوهش های علمی و فناورانه 

در آرژانتین

مهم  و  تازه  نکتۀ  اجتماعی،  علوم  برای 
پیشروی  با  مرتبط  عظیم  بحران   از  برآمده 
که  است  نکته  این  تشخیص  کووید-19، 
درون  زندگی  نادیده گیری  بودن  ناممکن 
در  بیش ازپیش  که همواره  جوامع سرزمینی 
یک دیگروابستگی  به  نسبت  جهان  سراسر 
از 2020،  پیش  تا  اگر  پیدا کرده اند.  متقابل 
می توانستند  همچنان  اجتماعی  مطالعات 
گذاشتن  کنار  برای  مقبولی  توجیه های 
دهند،  ارائه  مشاهده  جهانی  چارچوب های 
امروز دیگر آن طور نیست. این پاندمی فرآیند 
که  است  بنانهاده  را  برگشت ناپذیر  توجهی 
پژوهشی  اهداف  تمامی  زود  یا  دیر  و  نبوده 
را متأثر خواهد کرد و هیچ بازگشتی از آن در 

کار نخواهد بود.

در  افتادن  بدون  نمی توان،  دیگر 
جامعۀ  یک  وجود  جدی،  زمان پریشی های 
جهانی را از قلم انداخت. اگر فتح آمریکا در 
مادی  جهانی شدن  آغازگر  دریانوردی  عصر 
بازنمایی  ضربه های  که  است  محتمل  بود، 
کووید-19 بر نمایشگرهای دیجیتال یک بار 

Creative Commons :امتیاز عکس

و برای همیشه جهانی شدن را به عنوان شعور 
بنابراین پردازش  بیندازد.  فکری متعارف جا 
جمعی تجلی های کووید-19، به جای توسعۀ 
فرایند جهانی شدن مادی، فرآیند جهانی شدن 
نه  نظاره گریم  آن چه  می گستراند.  را  ذهنی 
افول تکینه سازی های ذهنی و عقالنیت های 
خرده اجتماعی، بلکه در عوض پایانی برافکن، 
طوالنی  روند  بر  غیرقابل تصور  و  ناگهانی 
گرانشی  نیروهای  اثر  تاریخی  انکار  و  جهل 

مناسبات جهان بر جوامع است.

سازوکار تولید دانش در علوم اجتماعی <

سازوکار تحول دستورکارهای تولید دانش 
به کل ناشناخته نیست. تغییر اجتماعی معمواًل 
نخست،  است.  استوار  کلی  قاعدة  دو  بر 
فرآیندهای  و  رویدادها  اجتماعی  علوم  در 
تولید  دستورالعمل های  تعیین کنندة  تاریخی 
دانش است و نه برعکس. شیوع کووید-19 
به مثابۀ یک رویداد عینی و »خارجی« ظهور 
بر عرصۀ علمی اجتماعی  به کلی  می یابد که 

رویداد  پیش تر،  دهه  چهار  می گذارد.  تأثیر 
مانند  منطقه ای،  حوزة  از  »خارج«  دیگری 
شروع دستگاه براندازی دیکتاتوری نظامی در 
آمریکای جنوبی، مبانی بومی جامعه شناسی 
محرک های  به این ترتیب  و  پاشید  هم  از  را 
قوی جهانی شدن را که از دهۀ ۶0 میالدی با 
سرعت زیادی در حال ظهور بود، به یک باره 

مخدوش کرد.

متعارف  شعور  که  است  این  دوم  قائدة 
ولی پس  است  علم جلوتر  از  مدتی  تا  فقط 
این جا  در  می شود.  آن  مغلوب  مدتی  از 
وضعیت  در  جهانی،  تعلق  از  جدیدی  درک 
تا  اینکه  بدون  می شود؛  پدیدار  رویانی اش، 
ابزارهای  با  را  خودش  باشد  توانسته  این جا 
تحلیلی و نظری و نیز کنش های عملی وفق 
دهد. اگر تصمیم داریم پدیدة کووید-19 را 
جدی بگیریم، اگر تمام توجه مان را غرق آن 
بکنیم، باید اجازه دهیم ما را تمامًا فرا بگیرد. 
در جایگاه عالمان اجتماعی معمواًل حاضریم 
با آرامشی خاص مفروض بداریم که حقیقت 
موقتی است، ولی از قبول عواقب عملی ژرف 
برآمده از چنین تصدیقی سرباز می زنیم: که 
هر ایده یا منظر جدیدی باید ابتدا به صورت 
نظام مند از میان برود یا باید به دست خودش 
نابود شود تا بتواند بار دیگر خلق شود. تا به 
امروز، این تنها راه اجتناب از زندگی آسوده 

غرق در نادرستی دانسته ها است.

نظریه های جدید جامعۀ جهانی <

درست همان طور که جامعۀ جهانی محصول 
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یک مکاِن واحد نیست، نظریۀ جامعۀ جهانی 
نیز نمی تواند چنین باشد. یک جامعۀ جهانی 
می تواند شبیه به شبکۀ نظم باالتری باشد که 
و  منطقه ای  ملی،  اجتماعی  عرصه های  کل 
جهانی را تمییز می دهد، ادغام می کند و به هم 
پیوند می دهد. می توانیم فرض بگیریم که هر 
نقطه از مکان اجتماعی در جهان، مستقیم یا 
این  از  منحصربه فردی  ترکیب  غیرمستقیم، 
سه عرصۀ در حال تعامل است. جامعۀ جهانی 
آرژانتین،  با جامعۀ جهانی  به طورقطع  آلمان 
اروگوئه، مکزیک، شیلی یا چین یکی نیست. 
با  تعامالت شان  اساس  بر  جملگی  ولی 
یکدیگر، جامعۀ جهانی را می سازند. همچنین 
واحد،  پدرساالر  نظام  یک  عنوان  به  چیزی 
یا یک نظام سرمایه داری جهانی واحد وجود 
انضمامی  حالت های  هست  آن چه  ندارد: 
انقیاد  متفاوت  مناسبات  نیز  و  پدرساالری 
حاشیه ای  و  مرکزی  سرمایه داری های  میان 

در جامعۀ جهانی است.

پذیرفتن این اصل تمایز غیرقابل تقلیل نه 
تنها احتمال یافتن نظم های جهانی را از بین 
نمی برد بلکه احتمال اینکه فرآیندها و روابط 
موقعیت های  در  را  شرایط  بتوانند  ساختاری 
مختلف یکسان  بیانگارند، به کمترین میزان 
می رساند. پذیرش دنیایی بودن زیرالیه های 
که  است  معنی  این  به  جامعه،  اولیۀ 
جامعه شناسی  و  اجتماعی  علوم  مادی بودن 
آمریکای  جامعه شناسی  است.  دنیایی  نیز 
»دیگری«  از  میالدی   ۶0 دهۀ  از  التین 
فقط  این که  یا  جامعه شناسی  برای  بودن 
کشیده  باشد،دست  آن  ازخودبیگانۀ  بازتولید 
جامعه شناسی  فعال  جریان  به  تا  است 
داریم  اذعان  نظر  این  از  شود.  بدل  جهانی 
جامعه شناسی  برای  باید  که  نظریه ای  که 
جهانی بسازیم، دانش نوظهوری را می طلبد 
مداخله گر  موقعیت های  کلی  شبکۀ  از  که 
این چنین است که دیدگاه  به دست می آید؛ 

دیدگاه  را  تمایزیافته  کلیت  این  دربارة  فرد 
دیگری از موقعیتی دیگر به توازن می رساند. 
دادن  »قرار  ضروری  انسان شناختی  کردار 
رویۀ  این  از  دیگر«  فرد  جای  در  خود 
فرض  این  با  می شود.  حاصل  تعمیم یافته 
دانش  تمام  جمع آوری  با  نه  دنیا  فتح  اولیه، 
جهانی  گفتگوی  یک  خلق  با  بلکه  موجود، 
تازه ممکن می شود؛ گفتگویی که قادر باشد 
طراحی شده  و  تولید شده  جهان بینی های  از 
تاریخی،  مختلف  موقعیت های  نقطه نظر  از 

سنتزهای جدیدی به دست دهد .

فرصت  کووید-19  جهانی  بحران 
باب  در  جدید  نظریه های  خلق  در  پیشروی 
جامعه شناسی ها  همۀ  برای  جهانی  جامعۀ 
جدید  چشم اندازهای  این  می دهد.  ما  به  را 
هر  از  که  خواهند ساخت  قادر  را  ما  جهانی 
حال  در  جهانی سازِی  با  تاریخی،  موقعیت 
جنسیتی  اجتماعی،  نابرابری های  گسترش 
در  باشیم.  داشته  بهتری  مواجۀ  اقتصادی  و 
انتقادی،  فمینیستی  منظرهای  خصوص 
جهانی سازی  چطور  که  است  روشن  کاماًل 
بهبود  موجب  می تواند  چشم اندازها  بیشتر 
اجتماعی  تحول  ایجاد  در  برنامه هایشان 
بود  خواهد  فرآیندی  این   شود.  ساختاری 
شامل انطباق فکری با استقرار مادی جنبش 

سیاسی که از اساس جهانی است.

مدرن  انتقادی  جامعه شناسی  مورد  در 
بیشتر  جهانی شدِن  است.  پیچیده تر  پرسش 
مدرن  انتقادی  جامعه شناسی  منظرهای 
جامعه  به  متعهد  علم  پیشرفت  باعث  لزومًا 
نمی شود. و حتی کم تر از آن به جامعه شناسی 
برای  نمی شود.  بالقوه تحول آفرین هم ختم 
انتقادی  جامعه شناسی  چرا  بفهمیم  این که 
از  فراتر  گذشته  دهه های  طی  در  مدرن 
است،  نداشته  سیاسی  تأثیرات  دانشگاه، 
ضروری است که از مفهوم تعهد سیاسی در 

آن مسئله انگاری عمیق تری داشته باشیم. ما 
به ضرورت بهخدمت گرفتن این کردارها در 
باور  اجتماعی  تغییر  عمومی  سیاست گذاری 
داریم. پیش برد جامعه شناسی انتقادی مدرن، 
نوین  پیوند  نوعی  مستلزم  سیاسی،  تعهد  با 
است.  ملی  احزاب  و  جنبش ها  سیاست  با 
دانشگاهی  امن  فضای  ترک  از  صحبت 
جریان های  شیوة  همان  به  درست  است؛ 
جامعه شناختی تا دهۀ 70 میالدی، حداقل در 
اندیشه های  که  آن گونه  و  التین،  آمریکای 
انتقادی فمینیستی امروز رفتار می کنند. میل 
به سیاست ملی مستلزم ادغام اصل واقعیتی 
فی نفسه  هدف  یک  به عنوان  که  است 
رادیکالیسم  برابر  در  هم  را  پادزهر  بهترین 
آرمان گرایی  برابر  در  هم  و  بسازد  نقد  اولیۀ 
تبیین  یارای  ترتیب  هیچ  به  بیشینه گراکه 
بهتر  به سمت یک جامعۀ  چگونگی حرکت 
برای همگان را ندارد. در نتیجه، این تحول 
شرط  مدرن،  انتقادی  جامعه شناسی  سیاسی 
ضروری ورود به گفتگویی سازنده و پرمایه 

با فمینیسم است.

قدرت  با  را  جمعی  ابتکارعمل های  باید 
کافی به ثمر برسانیم و تغییری ساختاری رقم 
بزنیم؛ تغییری که بتواند مسیر کنونی جوامع 
ما را در این عصر تاریخی مشوش دگرگون 
سازد. تحقق آن به ما بستگی خواهد داشت؛ 
ایجاد یک اجتماع فکری،  به ظرفیت ما در 

علمی و سیاسی.

نامه هایتان را به این نشانی ها بفرستید:

Karina Batthyány <kbatthyany@clacso.edu.ar>

Esteban Torres <esteban.torres@unc.edu.ar>

»بحران جهانی کووید-۱۹ فرصت پیشروی در خلق نظریه های جدید 
در باب جامعۀ جهانی برای همۀ جامعه شناسی ها را به ما می دهد. این 
چشم اندازهای جدید جهانی ما را قادر خواهند ساخت که از هر موقعیت 
اجتماعی،  نابرابری های  گسترش  حال  در  جهانی سازِی  با  تاریخی، 
جنسیتی و اقتصادی مواجۀ بهتری داشته باشیم«

mailto:kbatthyany%40clacso.edu.ar?subject=
mailto:esteban.torres%40unc.edu.ar?subject=
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     کووید-19 

کووید-19: پاندمی و بحران

محمود ذوادی، دانشگاه تونس و عضو کمیته های پژوهشی تاریخ جامعه شناسی )RC08(، جامعه شناسی دین )RC22(، و زبان و جامعه 
)RC25( انجمن بین المللی جامعه شناسی

از هر سو که بنگریم پاندمی کرونا بالی 
پاندمی  این  است.  غیرعادی  جهان گیری 
سالمت  متخصصین  تا  است  شده  موجب 
نرخ  و  میر  و  مرگ  آمار  کاهش  منظور  به 
پیشرفته،  در جوامع  ویژه  به  مبتال،  بیماران 
به خط مقدم بیایند. برخی از این جوامع به 
اجبار، برای بیش از یک بار، به طول هفته ها 
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کنترل رفت وآمد سراسری داشته اند. ایاالت 
این  از  بریتانیانمونه های شاخصی  و  متحده 
در  باید  بحران  این  نتیجه،  در  است.  قسم 
و  باشد  اجتماعی  عالمان  دغدغه های  رأس 
این بحران باید نه فقط از حیث کمی، بلکه  
چنین  شود.  تحلیل  نیز  کیفی  منظرهای  از 
وضعیت  بهبود  در  می تواند  تحلیل هایی 

پاندمی کووید-۱۹ به ابتدایی ترین پارامترهای اجتماعی حیات 
جمعی انسان، یعنی تعامل اجتماعی، ضربه وارد کرده است. 
فاصله گذاری اجتماعی بر زندگی های روزمرۀ ما در آینده چه 

تاثیری خواهد داشت؟
Wikimedia Commons :امتیاز عکس

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumphini_Social_Distancing.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumphini_Social_Distancing.jpg
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اهمیت  آینده  در  و  اکنون  در  زمین  سیارۀ 
به سزایی داشته باشد.

علوم اجتماعی باید دغدغه مند باشد <

مولفۀ  مهم ترین  به  کووید-۱۹  پاندمی 
تعامل  است:  زده  ضربه  بشر  جمعی  وجود 
پیام  به  بمان«  خانه  »در  شعار  اجتماعی. 
اکثر کشورها بدل شده است. تعامل  اصلی 
اجتماعی عادی در کل جهان به حالت تعلیق 
معمول،  اجتماعی  تعامالت  است.  درآمده 
گذشته  مانند  جوامع  میان  و  جوامع  درون 
آینده  در  کرونا  موج های  احتمال  و  نیست 
را نمی توان کنار گذاشت. حضور کنونی این 
پاندمی در جهان و استمرار احتمالی آن در 
سال های آینده می تواند بخشی از الگوهای 

اصلی زندگی انسان ها و جوامع شود.

خاصی  مشکالت  کووید-۱۹  پاندمی  از 
جامعه شناختی،  حیث  از  است.  شده  حادث 
مشکل  پاندمی  هشداردهندۀ  وضعیت 
می کند  طرح  جهان  در  جدیدی  اجتماعی 
که علوم اجتماعی برای پرداختن به آن باید 
مفاهیم جدیدی کشف و ابزارهایی ابداع کند 
جامعه شناس  ابزارهای  از  متفاوت  مثاًل  که 
باشد.   )۱۹۸۲-۱۹۲۲( گافمن  اروینگ  فقید 
نمادین  متقابل  کنش  به  رجوع  با  گافمن 
جامعه شناختی  مفاهیم  از  لغتی  فرهنگ 
جدید ارائه کرد که در تسهیل فهم جزئیات 
تعامالت رو در رو به کار می آید. در پاندمی 
جهانی حاضر به ابداع مفاهیم جامعه شناختی 
با  که  کرد  خواهیم  پیدا  نیاز  بالقوۀ جدیدی 
استفاده از آن ها این پیامدهای پاندمی برای 
بشر تحلیل شود: عدم قطعیت زندگی، فقدان 
قابل توجه کنترل بر رویدادها، توجه صرف 
به آیندۀ بسیار نزدیک. شاید برای پرداختن 
بهتر  ابزارهای  جدید  ویژگی های  این  به 
البته  باشد.  کیفی  جامعه شناسی  دستان  در 
وظیفۀ علوم اجتماعی بر دو قسم خواهد بود:

و  اجتماعی  تاثیرات  باید  اول، 
روان شناختی پاندمی کووید-۱۹ را بر رفتار 
مردم و پویایی های مختلف جوامعی مطالعه 
کنیم که از دسامبر ۲۰۱۹ درگیر این بحران 
بوده اند. مجلۀ ساینتیفیک امریکن در شمارۀ 
ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۰ بر تاثیرات اجتماعی و 
تمرکز  مردم  بر  کرونا  پاندمی  روان شناختی 
نحوۀ  دربارۀ  پاندمی  این  است:  داشته 

ما  به  چیزی  چه  مصیبت  به  مردم  واکنش 
می آموزد؟ شمارۀ ژوئن فشار کاری پزشکان 
و پرستاران در بیمارستان ها و کلینیک های 
خصوصی و عمومی را پررنگ کرده است. با 
این حال، این مجله در شمارۀ آگوست ۲۰۲۰ 
لحن به نوعی آرامش بخشی نسبت به کرونا 
بر خود گرفت و نشان داد که فاصله گذاری 
طبیعی  پدیده ای  حیوانات  میان  اجتماعی 
حیوان  از  انتقال  از  حذر  برای  آنها  و  است 
بیمار آن را رعایت می کنند. گرچه شاید این 
مطلب حقیقیت داشته باشد، بدیهی است که 
برای  درازمدت  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
همچنان  انسان  عادی  اجتماعی  تعامالت 

مسئله ساز اخواهد بود.

در  که  ببینند  باید  امروز  جوامع  دوم، 
چند  در  قطعی  درمانی  کشف  عدم  صورت 
ماه یا چند سال آینده، زندگی اجتماعی در 
دنیا چگونه جلوه ای خواهد داشت. یافته های 
هر دو نوع مطالعه برای پرداختن به عواقب 
پاندمی، علوم اجتماعی نسبتًا تازه ای را ابتکار 
اجتماعی  علوم  از  متفاوت  که  کرد  خواهد 
جریان اصلی موجود است. ویژگی های مهم 
دیگر پاندمی کرونا از لحاظ میزان اثرگذاری 
در حال  در جوامع،  اجتماعی  بر هم بستگی 
غربی  پیشرفتۀ  جوامع  است.  پدیداری 
می شود  گفته  و  می شوند  وصف  فردگرا 
آن  هستۀ  اجتماعی  رسانه  شبکه های  که 
اخالق  است.  کرده  سخت تر  را  فردگرایی 
سایر  و  اجتماعی  فاصله گذاری  کردار  و 
انزوای  جهت  در  که  ضدکرونایی  اقدامات 
اجتماعی است الجرم فردگرایی و تنهایی را 
نه فقط در آن جوامع، بلکه همچنین در سایر 
بنابراین،  می کنند.  تشدید  غیرغربی  جوامع 
اجتماعی  تعامالت  بر  وارده  جهانی  آسیب 
عادی میان افراد، گروه ها، جمع ها و جوامع 

کاماًل عیان است.

تغییر اقلیم و نفرت پراکنی <

پاندمی  به  مربوط  عمده  مشکل  دو 
و  اقلیم  تغییر  است:  ذکر  قابل  کووید-۱۹ 
پاندمی  تحلیل گران  برخی  نفرت پراکنی. 
کرونا را نتیجۀ رفتار بشر بر روی زمین تعبیر 
شده  جهان  آلودگی  به  منجر  که  می کنند 
است. آلودگی نیز نتیجتًا بر تغییر اقلیم تأثیر 
نظریه های  برخی  چنان که  و  داشته  منفی 
محتمل  ظهور  به  دارد،  اشاره  فعلی 

زده  دامن  جدید  خطرناک  ویروس های 
است. آن ها به عنوان نمونه از شهر ووهان 
در چین یاد می کنند که کرونا اولین بار در 
هر  ویروس  این  علت شیوع  شایع شد.  آن 
چه که باشد، ابتالی جهانی به کرونا چالشی 
می دهد  نشان  را  گمراه کننده  و  خیره کننده 
که  می دهد  هشدار  مدرن  دانشمندان  به  و 
در عمل به تخصص خود تواضع و فروتنی 
بیشتری داشته باشند. دانشمندان پیش از هر 
مورد  در  اخالقی  اصول  حیث  از  باید  چیز 
به حداقل رساندن دامنۀ مشکالت احتمالی 
ناشی از کار علمی شان دغدغۀ جدی داشته 

باشند.

جهانی  نفرت پراکنی  پدیدۀ  خصوص  در 
در سراسر دنیا، محتمل است که این پدیده 
حال  در  کووید-۱۹  پاندمی  شیوع  پی  از 
است  رفتاری  نفرت پراکنی  باشد.  افزایش 
که وحشیانه به افراد آزار می رساند، آن ها را 
خوار می سازد و طرد می کند و باعث تبعیض 
رنگ،  دین،  اساس  بر  ایشان  به  نسبت 
جنسیت و قومیت می شود. منبع نفرت پراکنی 
یا  ناخوشاسند  نگرش  یا  احساس  اغلب 
گروه  یک  فرد،  یک  قبال  در  تخاصمی 
انتظار  است.  تمدن  یا  جامعه  یک  کل  یا 
می رود که ویروس کرونا به فهرست موارد 
شهرونداِن  شود.  اضافه  مسببنفرت پراکنی 
کشورهای دارای آمار باالی ابتال به ویروس 
افزایش  با  از کشورهایشان  با خروج  کرونا، 
تبعیض و نفرت پراکنی مواجه می شوند و این 
پدیده در آینده نیز استمرار خواهد داشت. از 
این رو چنان چه سازمان بهداشت جهانی در 
امروز  بود،  کرده  پیش بینی   ۲۰۲۰ آگوست 
صنعت گردشگری در سراسر جهان متحمل 
ضربۀ سنگینی شده است و این در ماه های 
آینده نیز ادامه خواهد داشت. انتظار می رود 
را  جوامع  امروز  کووید-۱۹  جهانی  پاندمی 
و  تبعیض  بر  آن  اثر  ولی  کند  متحد  با هم 
بنابراین،  نیست.  مثبت  را  نفرت پراکنی 
و  امروز  احتمااًل  جهان  گردشگری  صنعت 
فردا از این پاندمی آسیب خواهد دید و این 
نه فقط به دلیل محدودیت های جابه جایی، 
بلکه همچنین به دلیل افزایش احتمالی در 

نفرت پراکنی و تبعیض است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Mahmoud Dhaouadi <m.thawad43@gmail.com>
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< ســــــــنــاریـــــوهــای
   پساپاندمی 

     از انطباق تا یادگیری جمعی
آلخاندرو پلفینی، دانشگاه ال سالوادور بوینس آیرس و موسسۀ علوم اجتماعی آمریکای التین در آرژانتین

فارغ  کووید-۱۹  پاندمی  از  همچنان 
نشده ایم و محاسبۀ اثرات و آسیب های آن 
دشوار است، همان طور که تخمین تاریخی 
که در آن تاریخ پاندمی  کنترل شده باشد 
اجتماعی  علوم  این،  علیرغم  نیست؛  آسان 
ممکن  سناریوهای  باب  در  اندیشه ورزی  از 
برای جهان پساپاندمی دست نکشیده است. 
بی سابقۀ  اثرات  نیز  و  جهانی  بحران  عمق 
بر  به طورکلی  و  هرروزه  زندگی  بر  پاندمی 
عملکرد سرمایه داری چنان ناگهانی و شدید 
بوده است که این اندیشه ورزی از گمانه زنی 
بازسازی  واکسن ها،  موجود شدن  دربارۀ 
همکاری  و  عمومی  سالمت  نظام های 
بین المللی با سازمان بهداشت جهانی فراتر 
پاندمی  اینکه  به  نظر  و  عوض  در  می رود. 
یک چالش عظیم تمدنی به شمار می آید، بر 
ظرفیت یادگیری واقعی در شرایط غیرعادی 
و ظرفیت تاب آوری تمام جوامع در مواجهه 
دارد؛  تمرکز  تکان دهنده  موقعیت های  با 

هردو  جوامع  و  انسان ها  که  موقعیت هایی 
در آن آسیب پذیری ساختاری بی سابقه ای را 

تجربه می کنند.

واکنش های ممکن در پساپاندمی <

برانکو  نام  به  اقتصاددانی  که  همان طور 
میالنویچ شرح داده است، پس از بحران های 
بوده  اقتصاد  بحران  از  فراتر  که  جهانی 
عمومی  سالمت  متوجه  را  چالش هایی  و 
می ساخته است، یا پس از جنگ های بزرگ، 
مانند بحران ۱۸۷۳ یا ۱۹۱۹، نظام بین الملل 
و برخی جوامع تغییرات مهمی در الگوهای 
اعمال  خود  سیاسی  سازمان دهی  و  توسعه 
اگر  نیست  یوتوپیایی  بنابراین  کرده اند. 
برآورد کنیم که از این پاندمی هم تغییرات 
و  مصرف  تولید،  شیوه های  پیرامون  مهمی 
دیگر  بار  و  ناشی خواهد شد  زندگی  سبک 

انطباق  در  مدرنیته  و  سرمایه داری  ظرفیت 
با چالش های جدید و در بازاندیشی خود را 
نشان خواهد داد. البته این ها مسلم نیست، 
بلکه به ایجاب اندیشه ورزی در درجه اول و 
این  ترویج  جهت  در  سیاسی  کنش  سپس 

تحوالت بستگی دارد.

بنابراین  و  واکنش  اولین  این جا،  تا 
دوران  برای  احتمالی  سناریوهای  از  یکی 
خاص گرایانه  عقب نشینِی  پساپاندمی 
چنان که  است.   )retreat particularist(
دوران  در  آمریکا  )در  کشورها  برخی  در 
در  برزیل  در  و  ترامپ  ریاست جمهوری 
دوران بولسونارو( از قبل تجربه شده است، 
بدهیم.  بسطش  و  ندارد شرح  را  آن  ارزش 
به طور  تجارت  تداوم  واکنش  این  هدف 
معمول  و ترویج بازگشت به وضعیت عادی 
نادیده گرفتن  و  دولت ملت  به  بردن  پناه  با 
وابستگی های  و  پاندمی  داللت های جهانی 

Creative Commons :امتیاز عکس
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متقابل بنیادی موجود، همچون نادیده گرفتن 
مشکالت دیگر است.  در عوض جالب تر آن 
است که دو سناریوی تحول آفرین  ممکن را 
بررسی نماییم؛ سناریوهای مبتنی بر عاملیت 
دو  میان  می توان  جوامع.  انعطاف  و  انسان 
ظرفیت ها  این  در  تحول  از  درجه  یا  سطح 
تمایز قائل شد: گام اول در پیوند با انطباق 
)که با ایجاد موازنه میان ترجیحات و منافع 
فهم  محیط  جدید  مشکالت  با  شخصی 
می شود( و گام دوم، فرآیند چالش برانگیزتر 
بررسی  ضمنی  معنای  )به  جمعی  یادگیری 
صحت این ترجیحات و منافع بر اساس یک 

تکلیف اخالقی معطوف به کاهش آسیب(.

انطباق <

بازنگری  بدون  می توان  چگونه  پس 
از  آسیب شان  که  تثبیت شده  کردارهای  در 
پیش عیان شده است یا ترک کامل آنها، به 
سناریویی در درجۀ اول انطباقی رسید که در 
آن سه عرصۀ اساسی اجتماعی )دولت، بازار 
و جامعۀ مدنی( با محیطی چالش برانگیزتر و 
پیچیده تر سازگاری ارتباطی ایجاد می کنند؟ 
تقویت  شامل  بین المللی  سطح  در  کار  این 
چندجانبه گرایی است. در سطح ملی، حضور 
دولت پررنگ تر خواهد بود، گرچه هم زمان 
عمومی،  سالمت  در  سرمایه گذاری  با 
نظارت  و  امنیتی سازی  به  بیشتری  التفات 
انتظار  داشت.  خواهد  خصوصی  حریم  بر 
تجاری  حمایت گرایی  می تواند  بازار  از  ما 
تعمیق  بیشتر،  عمومی  سرمایه گذاری  و 
دیجیتالی سازی، ترویج همکاری علمی ولی 
بدون تغییر در حفظ مالکیت فکری باشد. در 
تا  محض،  مالی سازی  جای  به  شرایط  این 
حدی شاهد بهبود اقتصاد تولیدی و خدمات 
و کاالهای به اصطالح ضروری خواهیم بود. 
با تمرکز بر جامعۀ مدنی، مصرف مسئوالنه، 
از  تقدم بخشی به قوانین داخلی و مراقبت 
خود ترویج و توجه به توسعۀ پایدار معطوف 
خواهد شد؛ هرچند در چارچوب دموکراسی 

حداقلی.

یادگیری جمعی <

پتانسیل  با  پرزحمت تر  واکنش 
فرآیند  به  معطوف  بیشتر  تحول آفرینی 
تحقق  که  است  عمیق تر  جمعی  یادگیری 
آن مستلزم عبور از نظم مذاکره و همکاری 
حکمرانی  فضاهای  سوی  به  و  بین المللی 
و  تأمین  بر  که  فضاهایی  است؛  جهانی 
نگه داری کاالهای عمومی، کاهش ریسک 
و اجتناب از فجایع تمرکز دارند. این موضوع 
در سطح ملی در دولتی بازتاب پیدا می کند 
که سیاست های عمومی اش را حول مفهوم 
مراقبت و کاهش نابرابری ها در دسترسی به 
حوزۀ  در  می کند.  تنظیم  عمومی  کاالهای 
شهرهای  تقویت  کنار  در  مصرف،  و  تولید 
کوچک و اقتصاد مبتنی بر بهاگذاری مجدد 
در  حمل ونقل  »ضروری«،  فعالیت های 
مسافت های کوتاه و تولید و تجارت محلی 
ترویج خواهد شد؛ در پایان، مناقشات کنونی 
شمال/جنوب بر سر مالکیت فکری و ثبت 
رژیم های  استقرار  برای  را  راه  اختراع ها 
خواهد  هموار  برابرتر  و  شمول پذیرتر 
بیش ازپیش  همواره  مدنی  جامعۀ  کرد. 
»توصرف کننده ها«  از  شبکه ای  نفع  به 
خواهد  تغییر  ریفکین(  )جی.   )prosumers(
کرد؛ در این جامعۀ مدنی سطح جهان محلی  
)glocal( پدید می آید و شبکه های مراقبتی 
گسترش  جنسیتی  تفاوت های  به  حساس 
می یابند. در این جامعۀ مدنی همچنین فضاها 
برای تحول آفرینی گشوده می شود؛ با الهام 
ایده های پساتوسعه  ایده های بدیل مانند  از 
از  فرآیندی  در   )degrowth( رشد  مهار  و 
دموکراتیک سازی  شامل  که  سیاسی کردن 
دسترسی  و  برابرسازی  حیث  از  بنیادی 

می شود.

فرصت های  بدیل ها  این  از  یک  کدام 
آن  موفقیت  و  دارند  خود  در  بیشتری 
به  نسبت  پیش،  از  چیست؟  به  وابسته 
غیرتحول آفرین  واکنش  محدودیت های 
نخست آگاهیم و انتظار اندکی می توانیم از 

این هم گزینۀ  بااین حال،  باشیم.  آن داشته 
طرفدارانی  هم چنان  و  است  توجهی  قابل 
خود  ظرفیت  مدرنیته  و  سرمایه داری  دارد. 
و  داده اند  نشان  احیاء  و  انطباق  برای  را 
)همان طور که بولتانسکی و چیاپلو در روح 
سرمایه داری جدید به تصویر می کشند( حتی 
جای  خود  دل  در  نیز  را  انتقادات  تندترین 
داده اند؛ بنابراین، غیرمنطقی نیست اگر فکر 
کنیم که پاسخ انطباقی محتمل ترین گزینه 
خبره،  سیستم های  میان  تعامل  از  و  است 
شرکت های  )به ویژه  بزرگ  شرکت های 
بازیگران  از  و  دیجیتال سازی(  با  مرتبط 
به  تقریبًا  کوتاه مدت،  افکار  با  سیاسی 
صورت مکانیکی زاده می شود. درعین حال، 
جمعی  یادگیری های  پرزحمت ترین  تحقق 
آوردن  در  حرکت  به  و  رادیکال سازی  به 
سازمان های  و  اجتماعی  جنبش های 
بزرگ  نقشۀ  از  که  دارد  بستگی  مردمی 
سالمت  مخاطرات  از  پیشگیری  و  کمک 
عبور کرده وهدف شان را قرارداد جدید سبز 
»معاهدۀ  بهتر،  هم  آن  از  حتی  یا  جهانی، 
می دهند-  قرار  جنوب«  اقلیمی اجتماعی 
شمال-جنوب،  گفت وگوی  در  آن  در  که 
عدالت  کنار  در  همواره  اجتماعی  عدالت 
برای  آن  در  و  ذکر می شود  زیست محیطی 
مرکزیت  جایگزین  زندگی  تقدم  بار  اولین 
بی شک  گزینه  این  می شود(.  تولیدی  کار 
مخاطرات،  پرتو  در  ولی  غیرمحتمل ترین، 

مبرم ترین و ضروری ترین گزینه است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Alejandro Pelfini <pelfini.alejandro@usal.edu.ar>
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< جامعه شناسان
     در عــرصـــــه مــــــــــدنـــی ســــــیـاســــی 

فردی آلدو ماسدو هوامان، دانشگاه آیبروامریکانا، مکزیکوسیتی مکزیک

جامعه شناسان از سرآغاز در امور عمومی جوامع خود دخیل بودند )به 
عنوان مثال، امیل دورکیم، ماکس وبر، ماریان شنیتگر و جین آدامز(، خواه 
به صورت هشدار به طیف وسیع مخاطبان دربارة شرایط نابرابری، تبعیض 
پایمال کردن  قدرت،  از  سوء استفاده  بی عدالتی ها،  همچنین  و  بدبختی  و 
حقوق و غفلت دولت از خدمات عمومی باشد که به بخش اعظم جامعه 
عمومی  مباحثه های  در  انگیزه  ایجاد  صورت  به  خواه  می شود،  تحمیل 
آگاهانۀ. جامعه شناسان با به کارگیری زبانی فهم پذیر و برانگیزاننده، بدون 
به مسائل  اکتشاف،  و  برای تحقیق  و رسالت خود  انتقادی  ترک روحیۀ 
اجتماعِی مطرح پرداختند تا تکانی به وجدان ها بدهند و قدرت را به پرسش 
بکشند. هلن جفرسون لنسکی جامعه شناسی است که اکنون ویژگی هایش 
با تأمالت اظهار شده در اینجا به خوبی مطابقت پیدا می کند. هلن ضمن 
با  رابطه  در  مردم مدار،  روشنفکران  به عنوان  دانشگاهیان  نقش  توصیف 
پژوهشی که انجام داده است می گوید: آنها »با مشکالت اجتماعی مانند 
ریشه های  از  پرده  می خواهند  دست به گریبانند،  المپیک  مخرب  تأثیرات 
تغییر  برای  ما  بردارند.  پشتیبانشان  سرکوب  نظام های  و  مشکالت  این 
اجتماعی توصیه هایی می کنیم و با اجتماعات همکاری می کنیم تا افراد 
نه.  هم  گاهی  و  موفقیت  با  گاهی  بطلبیم،  مصاف  به  را  قدرت  سر  بر 
المپیک    – انتقاد(  از  )مصونان  مقدسند«  »گاوهای  اغلب  ما  هدف های 

و   – دارد(  وجود  هم  همپوشانی هایی  بینشان  )که  سازمان یافته  دین  یا 
یافته های ما اغلب ثابت می کند که "پادشاه لخت است"«.

علوم  دانشمندان  از  حال خالق  عین  در  و  سرگشته  نسلی  با  اکنون 
اجتماعی روبروییم که در برابر این عصر متالطم و مبهم بسیار بی قرارند. 
آنها همسو با میراث رشتۀ خود به زندگی روزمرة همشهریان و اجتماعات 
خود حساسند، به این نیت که چارچوب های ابتکاری و بازاندیشانه ای را 
خلق کنند که به ما امکان رویارویی با لحظۀ اکنون را می دهد. به عقیدة 
در  را  سوئیتر  جین  و  فارل  ام.  دیوید  که  است  چیزی  همان  این  من، 
اثرشان با عنوان تخیل دوبارة دموکراسی )2019( سوق داد تا خودشان 
را در جامعۀ ایرلند غرق کنند و فعاالنه در ساخت دموکراسی مشورتی در 
به  را  آنها توجه عمومی  این کشور مشارکت کنند. کار  میان شهروندان 
این گردهمایی ها  ایرلند جلب کرد.  سمت گردهمایی های شهروندان در 
همچون گذرگاه هایی برای همه پرسی ها عمل کردند که به قانونی شدن 
سقط جنین و ازدواج برای همه منتج شدند.1 بنابراین نظریۀ پدید آمده در 
با  ارتباط  راه های  همزمان  می گیرد،  بازخورد  اجتماع  جانب  از  دانشگاه، 
بازیگران کشف می شود و عالوه بر برانگیختن پرسش ها و موضوعات، 
امکان  عمومی  فرهنگ های  و  مؤسسات  در  نو  طرحی  درانداختن  برای 

Creative Commons :امتیاز عکس
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گفتگو ایجاد می کنند.

اگر در سطح روزمره بازیگران زیادی به هم ملحق شوند تا در مسائل 
حیاتی اجتماع سیاسی خود مشارکت کنند – و از این طریق عالیق خود 
و  و همکاری ها  یادگیری  کنند،  مطرح  را  مطالباتشان  و  بدهند  ارتقاء  را 
برنامه های  و  عمل ها  ابتکار   و  کنند  تقویت  را  خود  تشکیالتی  الگوهای 
عملیاتی را هدایت کنند، فضاهای قدرتی را بسازند که به دنبال ترکیب 
گروه های   – باشند  دموکراتیک  های  نوآوری  و  مشارکت  مجراهای 
و کمک  آنها  از  حمایت  به  مایل  نیز  متخصصان  سایر  و  جامعه شناسان 

به ایشانند.

نقش های جدید برای جامعه شناسان <

بنابراین جامعه شناسان در میانۀ جهان آکادمیک و عرصۀ مدنی-سیاسی 
قرار دارند. آنها با چشم انداز سهیم شدن در عاملیت شهروندی، می توانند 
در تکثر فضاهای کنش دموکراسی های معاصر چهره های متنوعی به خود 
بگیرند. با این اوصاف، کدام مشارکت ها و دخیل بودن ها و بازنگری ها را 

می توان در آموزش و عملکرد جامعه شناسان مدنظر قرار داد؟

به طور کلی، پیچیدگی و تداخل و گوناگونی بیشتر فضاها و نظام های 
بازیگران در وضعیت فعلی تقسیم بندی سنتی آکادمیک-حرفه ای را تا حد 
زیادی پشت سر گذاشته است. این ویژگی ها در شرایطی در حال پدیدار 

شدنند که هنوز جا دارد سبک سنگین  شوند.
همخوان تر  اصل،  در  پیچیدگی ها،  این  به  جامعه شناسان  واکنش 
بازیگران مدنی و سیاسی، ضمن  با  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  کردن 
مشترک  چارچوب های  و  بالقوگی ها  محدودیت ها،  نیازها،  گرفتن  درنظر 
آنهاست. در درجۀ دوم، تجربه های جامعه شناسان در این عرصه های در 
حال تغییر از طریق درس گرفتن و متعاقب آن ترویج نوآوری آموزشی و 
برنامه های  اصالح  و  بررسی  امکان  شهروندان،  برای  مناسب  تخصص 

طرح ریزی شده در سایۀ امور از قبل موجود را فراهم خواهد کرد.

در  که  چهره ای  شهروندی،  تمرین  و  دموکراتیک  سیاست   سطح  در 
این رشته ارزش تأمل دارد چهره ی جامعه شناس در مقام مشاور-میانجی 

شهروندی )citizen consultant-mediator( است.

شهروندی،  حوزه های  در  مشارکت  طریق  از  باید  جامعه شناسان 
نوعی چشم انداز و عملکرد را بر پایۀ ظرفیت های تحلیلی-عملی ترویج 
آموزش محور،  خالق،  مهارت های  باید  آنها  راهنمای  همچنین  کنند. 
ترغیب  راه های  عین  حال  در  و  عاطفی  و  پایه ای  گفت وگومحور، 
)یا  عوامل حامی  این  باشد.  انعطاف پذیری  و  خودشناسی، تحرک بخشی 
یکی از مولدان( کسانی خواهند بود که نقش بازیگران مدنی و سیاسی 
را برعهده می گیرند. در همین راستا، تعهد جامعه شناسان به اخالقی که 
پایه اش ارزش های حیات دموکراتیک )عدالت، ازادی، تکثرگرایی، مدارا، 
همبستگی، نقد و مخالفت، گوش سپردن و همکاری( باشد، محور هدایت 

مشارکت آنها را ترسیم می کند.

و  اجتماعی  حوزه های  این  ظهور  پیش شرط های  خاص تر،  معنای  به 

سیاسی نشان می دهد که این حوزه ها پذیرای موارد زیر خواهند بود:
)یا  داخلی  روند  در  بهتر  تجربه های  و  مهارت ها  مؤلفه ها،  کسب   •
در  دموکراتیک خودشان  تقویت  معنی  به  که  تحول سازمانی،  مشترک( 

مقیاس های گوناگون است؛
و  خود  اهداف  به  دستیابی  در  پایدار  و  هدفمند  پیشرفت   •
انضمامیت بخشی به آرمان هایی که محور هویت این حوزه هاست )مطابق 

با ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر(؛
• برعهده گرفتن بستر البی گری شهروندان، با هدف ساختن برنامه ای 
برای پیکربندی دوبارة سیاست ها تحت نفوذ این حوزه ها و فراتر از آنها؛ و

• وضوح بخشیدن به نقشی که این حوزه ها از خالل کردار دموکراتیک 
)و در ارتباط با سایر عامالن و متخصصان اجتماعی( در عرصه های مختلف 
روش های  به سمت  را  نهادی  چارچوب های سختگیرانۀ  و  می کنند  ایفا 

فراگیر و نوآورانۀ ایجاد پیوند میان دولت و شهروندان هدایت می کنند.

جامعه شناسان  برای  وظایف  گونه  این  مناسب  و  اصلی  نقش های 
مشخص است؛ آنها باید در این جایگاه ها عمل کنند:

پرداخت دوبارة  برای  • رمزگشایان گفتمان ها و روایت ها و تخیالت 
آنها در پروژه های ارتباطی و فرهنگی و سیاسی مهم تر؛

بیرون  از  یا  در درون  ریشه گرفته  و تنش های  تنازع  میانجی های   •
تشکل ها؛

• همراهان و مفسران فرایندهای اقدامات سیاسی و مدنی و عمومی 
علیه قدرت عمومی و خصوصی؛ و

مدنی،  قلمرو سیاست  پروژه های  تولیدگران مشترک(  )یا  بیانگران   •
دموکراتیک و مردمِی به کار گرفته شده توسط گروه های شهروندی که با 

آنها کار می کنند.

امروز  که  تهدیدی  دو  میان  در  گرفتار  شهروندان  خالصه،  به طور 
عظیم  قدرت  و  افراطی  راست  پوپولیسم  یعنی   – است  یافته  چیرگی 
شرکت های فناوری )مرتبط با سیستم های نظارتی دولت( – باید شفاف 
صداهای  هم  دهند،  پاسخ  تهدید  دو  این  به  فعاالنه  جهت گیری  با  و 
دموکراتیک را به وضوح به بیان بیاورند و هم ظرفیت هایی برای حکمرانی 
را صورت بندی کنند که این صداها را تقویت کند و تداوم ببخشد. بنابراین 
از آنجایی که شهروندان به احیای پروژه های دموکراتیک نیاز فوری دارند، 
در پی آنند که دوباره روی یادگیری سیاسی، تلفیق دانش و دوستی مدنی 
آن، شهروندان  موازات  به  کنند.  تمرکز  خود  تشکل محور  و جهت گیری 
در  فن  اهل  جمله  از  بازیگران،  سایر  با  دوستانه  روابط  برقراری  نیازمند 
رشته هایی چون جامعه شناسی و علوم سیاسی و انسان شناسی اند؛ ترکیب 
رویکرد جدلی و همدالنه را با انگیزه ای پراشتیاق تر و مصمم تر اهل افن 

را ترغیب به مشارکت خواهد کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Fredy Aldo Macedo Huamán <fredy.macedo@gmail.com>

 
1. اینجا را ببینید:

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-delibera-
tive-assemblies/.

https://www.wiley.com/en-us/How+Social+Movements+Can+Save+Democracy%3A+Democratic+Innovations+from+Below-p-9781509541263
mailto:fredy.macedo%40gmail.com?subject=
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/.
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/irish-referendums-deliberative-assemblies/.


4545

بخش آزاد

 سال یازدهم / شماره دوم / آگوست 2021

< سکوت پیرامون خشونت
   شـــریک زنـدگی 

    در ترینیداد و توباگو
آماندا چین پنگ، دانشگاه هند غربی در سنت آگوستین ترینیداد و توباگو

وقتی زنان، مردان و کودکان به سبب خشونت شرکای صمیمی شان 
یا در درگیری های باندی در ترینیداد و توباگو کشته می شوند، این حادثه 
زود  خیلی  بازماندگان  و  قربانیان  فریاد  اما  می شود.  توجه برانگیز  فوراً 
فرومی نشیند و آزارگران برای خشونت خود بهانه های واهی می آورند و 

سرنوشت قریب الوقوع بدرفتاری همیشگی را از خود بر جای می گذارند.
با  کودکان  و  مردان  زنان،  کشته شدن  هنگام  توباگو  و  ترینیداد  در 
خشونت شریک زندگی و در خشونت جنسیتی، سکوتی دیرپا برقرار بوده 
است. مرگ یک زن، آندرا بارات، محرک امیدوارانه ای است که صدای 

خفه شدة قربانیان و نجات یافتگان آزار و خشونت را فریاد می زند.

فرهنگ خشونت <

از شروع فراخوان برای اقدامات »در خانه بمانید« کووید-19، شاهد 
گاهی  خانگی  خشونت   – بوده ایم  خانگی  خشونت های  تعداد  در  رشد 
از  – و بسیاری  برده می شود  به کار  با خشونت شریک زندگی  مترادف 
این مواردی که خشونت خانگی توصیف می شوند، در واقع خشونت میان 

شرکای زندگی بالغ است.

وا  ب  مرا  مستمر  خشونت  از  فرار  فرصت  فقدان  و  قربانیان  سکوت 
توباگو  و  ترینیداد  در  خشونت  ریشه دار  عمیقًا  فرهنگ  به  که  می دارد 
بیندیشم. دهان بندها دهان دوستان و وابستگان خبردار از این موقعیت ها 
سکوت  از  مدتی  برای  تا  می کنم  دعوت  را  همگان  من  می بندد.  را 
برگنر  بردارند.  استعماری دست  ریشه های عمیق  با  این خشونت  دربارة 
یا نقش جنسیت در پوسِت سیاه،  )199۵( در »آن زن نقاب دار کیست؟ 
نقاب های سفید فانون«، این زمینۀ تاریخی را برجسته می سازد؛ نه فقط 
زمینۀ تاریخی نژادپرستی سیستمی، بلکه همچنین زمینۀ تاریخی جایگاه 
از  نوع  این  تأثیر عمدة  رغم  به  مردان.  مادون  عنوان  به  زنان  فرودست 
خشونت بر شرکای زندگی و وابستگان شان، نبود پژوهش و سیاست های 
مستقیم دربارة آن من را به این این فکر می برد که برخی مردمان کارائیب 
با این الگو از خشونت بیش از اندازه خو گرفته اند. چنان چه بررتون )2010( 
در »زمینۀ تاریخی فرهنگ خشونت در ترینیداد و توباگو« توصیف کرده، 

من این را »فرهنگ خشونت« می خوانم؛ زیرا امری ا ست که در این کشور 
عادی سازی شده است.

عادی سازی خشونت <

شایسته است به پرسش های مختلف پیرامون این مسئله فکر کنیم. 
خشونت در روابط شرکای زندگی در میان اهالی کارائیب عادی سازی شده 
جلوه می کند. چه چیز موجب عادی سازی خشونت درون جمهوری جزیرة 
در  ناتوانی  علت،  آیا  می شود؟  توباگو  و  ترینیداد  مانند  کوچکی  دوقلوی 
کنار آمدن با سختی های رابطه است؟ یا آیا خشونت نزد شرکای زندگی 
قابل قبول است؟ یا هر دو؟ چه چیزی در فرهنگ ترینیداد و توباگو وجود 
می شود  موجب  و  می شود  خشونت  این  تسهیل  باعث  نظر  به  که  دارد 
آن  از  اعتراض  ذره ای  بدون  یا  عمومی  اعتراض  کمترین  با  قربانیان  تا 
امری خصوصی  ایا خشونت شریک زندگی در روابط  چشم پوشی کنند؟ 

تلقی می شود؟ آیا مردان و زنان هراس دارند؟

در مقیاس جهانی خشونت شرکای زندگی میان بسیاری زوج ها شایع 
است. طبق آمار مندرج در گزارش خشونت علیه زنان سازمان بهداشت 
جهانی در روابط شرکای زندگی از هر سه زن، یک نفر این نوع خشونت 
را تجربه می کند و ۳۸ درصد از کل مقتولین زن در جهان به دست شریک 
زندگی خود کشته شده اند )سازمان بهداشت جهانی، 2017(. هرچند در 
شرکای  میان  روابط  در  زنان  علیه  مردان  خشونت  از  آمار صحبت  این 
زنان علیه مردان  زندگی خشونت  میان شرکای  روابط  زندگی است، در 
و خشونت از سوی شریک هم جنس هم وجود داشته است. ائتالف ملی 
علیه خشونت خانگی آمریکا )2020( بیان می دارد که از هر نه مرد، یک 
نفر شکلی از خشونت شریک زندگی، خشونت ارتباط جنسی و پاییدن را 
تجربه کرده است. مضاف بر این، بر اساس این گزارش، مردان قربانی 
ناخواسته، عامالن خشونت را عمدتًا مرد معرفی  ارتباط جنسی  تجاوز و 
لوفرانک  نیز شرایط مشابهی حاکم است.  توباگو  ترینیداد و  کرده اند. در 
کارائیب:  کشور  سه  در  میان فردی  »خشونت  در   )200۸( همکاران  و 
خشونت  گزارش  بر  شواهدی  توباگو«  و  ترینیداد  و  جامائیکا  باربادوس، 
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جنسی و جسمی در ترینیداد و توباگو ارائه می دهد و یافته ها نشان می دهد 
که ۴7/7 درصد از مردان خشونت جسمی و ۵2/۵ درصد از مردان اجبار 

جنسی را در روابط شان تجربه کرده اند.

جالب توجه است که به گفتۀ ویلتشایر )2012( در »مردانگی جوانان 
و  می شود  یادگرفته  قدرت  طریق  از  مردانگی  کارائیب«،  در  خشونت  و 
جامعه پذیری خانواده از خالل نسل ها، دین، مدرسه، رسانه و دوستان آن 
را تشدید می کند. ویلتشایر به عالوه اشاره می کند که مردبودگی با اقدام 
به خشونت و پرخاشگری بروز می یابد و برخی مردان فکر می کنند که 
و مردان  زنان  تأدیب شوند.  به دست شرکای مردشان  باید گاهی  زنان 
اقدام به اعمال خشونت می کنند، ولی  هر دو علیه شرکای زندگی خود 
گزارش های خبری در ترینیداد و توباگو سرشار از گزارش قتل زنانی است 
که به دست شرکای زندگی خود به قتل رسیده اند. دلیلش این است که 
تعداد مردانی که این نوع خشونت را علیه زنان اعمال می کند در مقایسه 

با خشونت این چنینی زنانی علیه مردان، به نسبت بیشتر است.

مفاهیم مردانگی و زنانگی در اذهان مشترک زنان و مردان بازتاب امر 
و  پذیرش  و  زندگی شان  با شرکای  رابطه  در  مردان  عادی شدة خشونت 
سکوت دربارة این مسئله است. همچنین، در صورت تخطی زنی از حدود 
توقعاتی که از محترم بودن در کارائیب وجود دارد، این آزار با برچسب زنی 
تجلی  دربارة  مردان  تصور  اما  می یابد؛  مشروعیت  زنان  به  »نامحترم« 

جنسی و زنانگی زنان قطعًا توجیهی بر آزار نیست.

سکوت، مانعی بر رسیدگی به خشونت شریک زندگی <

قابل ذکر است که تالش هایی در جهت شکستن سکوت و رساندن 
محل  در  خانگی  »خشونت  سیاست  است.  جریان  در  قربانیان  صدای 
توباگو و واحد خشونت جنسیتی  ترینیداد و  اتاق صنعت و تجارت  کار« 
ادارة پلیس ترینیداد و توباگو سیاست هایی است که به خشونت شرکای 

افزایش یافتۀ  موارد  ملل  اسپاتالیت« سازمان  »ابتکار  زندگی می پردازند. 
خشونت خانگی از پی کووید 19 را مرکز توجه قرار می دهد. علیرغم این 
ابتکارعمل ها، فرهنگ خشونت و مفاهیم مردانگی و زنانگی در ترینیداد 

و توباگو از پذیرش عمومی فرهنگ خشونت در کشور حکایت می کند.

توانمندسازی و تشویق نجات یافتگان خشونت های شرکای زندگی با 
برای زوج ها  امن، گزینه های درمانی  و  از سازوکارهای حمایتی  استفاده 
و آزارگرانی که در فاز انکار نیستند، ارتقای سالمت روانی مردان و زنان 
و تشویق مردان به درخواست کمک عواملی است که می تواند فرهنگ 
سکوت دربارة خشونت را به فرهنگ سخن گفتن آزادانه علیه خشونت و 

تقبیح عمومی آن بدل نماید.

به عالوه، جامعه پذیری مجدد مردان و زنان در ابراز نقش های جنسی 
با  باور دارم که شرم و ترس مرتبط  و جنسیتی شان ضروری است. من 
خشونت شرکای زندگی برای قربانی و حتی برای آزارگر و حس نادرست 
نقش داشتن نجات یافتگان در قربانی بودنشان، عواملی است که به سکوت 
در   )2019( واالس  گفتۀ  به  بنابراین،  می شود.  منتهی  خشونت  دربارة 
»خشونت خانگی: عدم گزارش قربانی  شدن در خشونت شرکای زندگی 
موانع  از  و زن، یکی  قربانیان مرد  برای  توباگو«  و  ترینداد  در  پلیس  به 
اصلی گزارش خشونت خانگی به پلیس، شرم/خجالت است. فارغ از علت، 

واکنششان سکوت است که اغلب به قتل می انجامد.

شمردن  ناهنجار  و  غیرقابل قبول  و  خشونت  افشای  هنجاری سازی 
خشونت در برون ریزی خود و در روابط، سکوت را خواهد شکست و در 

نهایت در روابط شرکای زندگی تغییری مثبت ایجاد خواهد کرد. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Amanda Chin Pang <amandalall91@gmail.com>  

و  غیرقابل قبول  و  خشونت  افشای  »هنجاری سازی 
ناهنجار شمردن خشونت در برون ریزی خود و در روابط، 
سکوت را خواهد شکست و در نهایت در روابط شرکای 
زندگی تغییری مثبت ایجاد خواهد کرد«

mailto:amandalall91%40gmail.com?subject=
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< در بــــاب قـــــابلــــــیـت
      مــــــراقــــبت از جــــــهان

فرانچسکو الروفا، دانشگاه ژنو سوئیس

پس  »جهان  دربارة  گوناگونی  بحث های  خوراک  کووید-19  پاندمی 
که  است  این  ایده  است.  شده  می خواهیم«  که  »آینده ای  و  کرونا«  از 
پاندمی صرفًا پیامد غم انگیز سرمایه داری نئولیبرال و ذات آن در استثمار 
بیش از حد طبیعت )به عنوان مثال جنگل زدایی( نیست: پاندمی در عین 
حال فرصتی را برای بازنگری در جامعۀ ما و شیوه های سازماندهی اش 
وجود  متصور  آیندة  سر  بر  توافقی  هیچ  این حال،  با  می گذارد.  اختیار  در 
ندارد. برخی بر »رشد سبز فراگیر« و نوعی معاملۀ سبز مروج »مشاغل 
سبز« پافشاری می کنند. کانون توجه آنها نوآوری فناورانه برای دستیابی 
)همچون  مردم  زندگی  سبک  تغییر  بدون  زیست محیطی  پایداری  به 
قدرت  تقارن  عدم  )همچون  سرمایه دارانه  ساختارهای  یا  مصرف گرایی( 
میان کارفرمایان و کارگران( است. در عوض عده ای دیگر آرزوی »تحول 
اجتماعی-بوم شناختی« ژرف تری را دارند که در آن اقتصاد به جای آنکه 

تابع سود باشد، از تأمین نیازهای اجتماعی و بوم شناختی تبعیت کند. 

من در ادامه تفسیری رادیکال از »رهیافت قابلیت« آمارتیا سن و مارتا 

نوسبام طرح می کنم و به بررسی روشی می پردازم که این رهیافت می تواند 
به تخیل ما دربارة آینده های رهایی بخش تر و پایدارتر مدد برساند. واضح 
است که ترسیم آینده ای ارزنده نمی تواند وظیفۀ انحصاری جامعه شناسی 
)یا فلسفه( باشد: آینده را باید به روشی دموکراتیک ، از جمله با مشارکت 
شهروندان ساخت. بر این باورم که رهیافت قابلیت امکان چنین چشم انداز 

دموکراتیکی را درباب »آینده ای که می خواهیم« فراهم می کند.

در پی تفسیری رادیکال از قابلیت ها <

باید  اقدامات عمومی  توجه  قابلیت نشان می دهد که کانون  رهیافت 
ارتقای قابلیت های مردم، یعنی آزادی واقعیشان برای هدایت زندگی باشد. 
آنها برای ارزش  نهادن بر این زندگی منطق و استدالل دارند. از این منظر، 
پیشرفت جامعه نه با رشد اقتصادی، بلکه با رفع موانع شکوفایی انسانی 
افراد به »هستنده ها«  برای رسیدن  مترادف است: سیاست های عمومی 

با افراد باید همچون »عامالنی« برخورد کرد که در 
تصمیم گیری در مسیر تغییر اجتماعی مشارکت دارند. 

نقاشی از ماتئو الروفای هفت ساله.
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و »کردارهای« ارزنده، یعنی دنبال کردن برداشت منطقیشان از »زندگی 
خوب«، باید آزادی آنها را بسط بدهند. محوریت توجه روی این موضوع 
ما را وا می دارد تا از جنبۀ اهداف نهایی تأمل کنیم و چیزهای فی الذاته 
مهم را به مباحثه بگذاریم. رهیافت قابلیت نقشی اساسی برای دموکراسی 
قایل است. مشارکت دموکراتیک فقط کارکردی ابزاری ندارد )برای اینکه 
اقدامات عمومی بازتاب بهتری از منافع شهروندان باشد، به آنها امکان 
رساندن صدای خود را می دهد( بلکه در عین حال نقشی سازنده دارد و 
چراکه   – می دهد  شکل  را  افراد  ارزش های  حتی  و  جامعه   اولویت های 

برداشت ها از زندگی خوب طی فرایندهای رایزنانه تغییر می کند.

ادعای من بر این اساس این است که رهیافت قابلیت را می توان به 
حاکم  سیاست  محفل های  شیوة  از  رادیکال تر  که  کرد  تدوین   شیوه ای 
باشد. به راستی می توان پیوند میان قابلیت ها و رشد اقتصادی را عمیق تر 
به پرسش گرفت. تفسیر غالب از رهیافت قابلیت بر این تأکید دارد که رشد 
اقتصادی به خودی خود هدف نیست بلکه فقط وسیله ای برای رسیدن 
پیامدهای  به  با توجه  اقتصادی  این حال، رشد  با  ارزنده است.  به اهداف 
فاجعه بارش بر محیط زیست و تأثیر ناچیز آن بر رفاه انسان، حتی نمی تواند 
وسیلۀ مناسبی باشد و اقدام عمومی باید این هدف را به کلی کنار بگذارد. 
اقتصاد در موارد زیادی از رهگذر رنج انسانی و فاجعۀ زیست محیطی رشد 
می کند: از تبدیل شدن زلزله به موتور رشد اقتصادی صنعت ساخت وساز 
تا آلودگی ناشی از تولید که عامل بیمارهای گوناگون است. حتی آنچه در 
ظاهر امر مثبت به نظر می آید در عمل ناامید کننده است. به عنوان مثال 
تشویق  را  رقابتی-فردگرایی  و  زیاده خواه-مادی گرا  چشم اندازی  تجمل 
می کند که دستِ آخر رفاه را تضعیف می کند. بنابراین سبک زندگی غربی 
رفاه  منظر  از  »توسعه«  رشدمحور  مدل  مطلوبیت  نیست:  ناپایدار  صرفًا 

به خودی خود محل شک و تردید است. 

همین طور ایدة مرکزی در رهیافت قابلیت مبنی بر اینکه باید افراد را 
»عامل« دانست، تبدیل به ایدة بسیار بانفوذی در جهان سیاست گذاری 
شده است. با وجود این، مردم به معنای حداقلی کلمه عامل تصور می شوند، 
در  می کنند.  مشارکت  بازارها  در  که  اقتصادی  بازیگران  به عنوان  یعنی 
عوض، چهرة شهروند دموکراتیکی که در جهت تغییر اجتماعی دست به 
تصمیم گیری مشترک می زند به حاشیه می رود. با این اوصاف، تفسیرهای 
در خود  را  قابلیت  رهیافت  نیز  »توانمندسازی«  از  نئولیبرالی-فردگرایانه 
در  مشارکت  آزادی  به  را  انسانی  آزادی  تفسیرها  این  کرده اند؛  جذب 
بازار کار فرومی کاهند. قابلیت مترادف با سرمایۀ انسانی  اقتصاد، به ویژه 
شده است: مجموعه مهارت هایی که افراد برای تبدیل شدن به بازیگران 

موفق اقتصادی به آن نیاز دارند.

تفسیری رادیکال تر از رهیافت قابلیت، رشد اقتصادی و ادغام افراد در 
اقتصاد سرمایه داری را  به عنوان اهداف مطلوب اقدام عمومی نمی پذیرد. 
این تفسیر ضمن مباحثه بر سر معنای توسعه و پیشرفت و کیفیت زندگی 
تعیین  برای  شهروندان  به  قدرت  اعطای  بر  غایی،  اهداف  با  رابطه  در 
رهیافت  این  از  درک  این  دارد.  داللت  اجتماعی  تغییر  مسیر  مشترک 
متضمن کاهش نفوذ بازارها در شکل دادن به سرنوشت جمعی ماست و 

)تا حدودی( دموکراسی مشارکتی-مشورتی را جایگزین بازارها می کند.

اقدام عمومی بر محور »قابلیت مراقبت از جهان« <

 )ethics of care( »اینک می توان رهیافت قابلیت را با »اخالق مراقبت
ترکیب کرد. نظریه پردازان فمینیست مبدع این ترکیبند. آن طور که ژوان 
ترونتو مطرح می کند، چشم انداز مراقبت بر آن چیزی تأکید می ورزد که ما 
به عنوان جامعه برای آن اهمیت قائلیم. سرمایه داری نظامی است بر پایۀ 
مراقبت از سود و به افراد مطابق با سهمشان در تولید سود پاداش می دهد. 
اما ما می توانیم جامعه ای بسازیم که در آن مراقبت از دیگران )به عنوان 
از محیط زیست )هم در  بیماران(، مراقبت  مثال کودکان و کهنساالن و 
شکل محافظت و نگهداری از محیط زیست و هم بازسازی محیط زیست(، 
مراقبت از نهادهای دموکراتیک و مراقبت از خود )ورزش، هنر، آموزش و 

جز اینها( بر تولید سود اولویت پیدا کند. 

از این منظر می توان پاداش ها را از تولید به بازتولید اجتماعی معطوف 
کرد.  مفهوم پردازی  نو  از  از جهان  مراقبت  به عنوان عمل  را  کار  و  کرد 
معنای مراقبت از جهان را باید از خالل مشورت دموکراتیک تعریف کرد. 
که  کرد  خواهد  معین  حدودی(  )تا  بازار  جای  به  دموکراسی  بدین سان، 
مشارکت ارزنده چه معنایی برای جامعه دارد. در روند همه گیری درکی 
از کار که به جای ارزش بازار، مبتنی بر »سودمندِی جامعوی« است، طی 
بحث دربارة کارگران »ضروری« اهمیت یافته است. دستور کار برآمده از 
این چارچوب با تکثیر »مشاغل چرند« )bullshit jobs( )دیوید گرابر( در 
جوامع سرمایه داری – خواه سبز باشند یا هر چیز دیگر – مخالفت می کند 
و قابلیت افراد را برای ایفای کار معنادار ارتقاء می دهد. کار معنادار شامل 
فعالیت انجام شده در بازار کار یا بیرون از آن است و فرصت های شکوفایی 
انسان را برای افراد ایفاگرش فراهم می آورد. کار به شیوه ای »عینًا و واقعًا« 
ارزشمند بر جامعه تأثیر دارد و جملگی شهروندان به طور برابر حق دارند در 

مباحثۀ دموکرانیک دربارة امر ارزنده مشارکت کنند )روث یومن(. 

در نتیجه، رهیافت قابلیت به مجرد صریح تر شدن دیدگاه انتقادی اش 
نسبت به سرمایه داری می تواند الهام بخش افراد مترقی شود؛ با طرح این 
در  افراد  ادغام  و  اقتصادی  رشد  به جای  باید  عمومی  اقدامات  که  نظر 
که   – باشد  متمرکز  از جهان«  مراقبت  »قابلیت  ارتقای  روی  کار،  بازار 
درعین حال مستلزم حق مشارکت در مباحثه بر سر امر شایستۀ مراقبت 

است. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:

Francesco Laruffa <Francesco.Laruffa@unige.ch>

mailto:Francesco.Laruffa%40unige.ch?subject=
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< بشر به مثابه
   انـســــــان فـــــــرهـنــگی

)RC25( و زبان و جامعه )RC22( جامعه شناسی دین ،)RC08( محمود ذوادی، دانشگاه تونس، عضو کمیتۀ تاریخ جامعه شناسی

اجتماعی  علوم  در   )Homo Culturus( فرهنگی  انسان  مفهوم  جای 
آنهایی که دیدگاه مادی گرایانه دارند »بشر«  اقتصاددانان و  خالی است. 
را انسان اقتصادی )Homo Oeconomicus( توصیف کرده اند، دانشمندان 
و  گذاشته اند  نام   )Homo Politicus( انسان سیاسی  را  او  علوم سیاسی 
 Homo( جامعه شناسان نوع انسان را موجودی اجتماعی یا انسان اجتماعی
Sociologicus( می دانند. امروزه به دلیل افزایش استفاده از اعداد، برخی 
وجود  با  می گویند.  سخن   )Homo Numericus( شمارنده  انسان  از 
از  انسان شناسان معاصر به رغم عالقۀ وافرشان به مطالعۀ فرهنگ  این، 
اصطالحات مربوط به فرهنگ برای توصیف بشر – پیش از هر چیز – 
به مثابۀ انسان فرهنگی استفاده نکرده اند. معرفت شناسی پوزیتیویستی در 
که  است  مدعی  معرفت شناسی  این  است.  یافته  چیرگی  اجتماعی  علوم 
این  تأثیر  شاهد  برجسته  انسان شناسان  است.  دانش  پایۀ  حسی  تجربۀ 

در  منتشرشده  فرهنگ  مفهوم  کتاب  در  وایت  لزلی  معرفت شناسی اند. 
سال 197۳، یادآور می شود که رالف لینتون و رادکلیف براون و دیگران، 
انتزاع یا چیزی می دانند که وجود ندارد یا هیچ  واقعیت  فرهنگ را یک 
عینی ای را مشخص نمی کند. عالمان اجتماعی پوزیتیویست به ندرت به 

فرهنگ همچون پدیده ای غیرحسی و مبهم عالقۀ وافر نشان می دهند. 

تأثیر پایدار پوزیتیویسم <

این دودلی ها دربارة فرهنگ در میان »پدران بنیان گذار« جامعه شناسی 
غربی نیز مشاهده می شود. نظریه پردازاِن پیش از 19۶0 مانند وبر، دورکیم، 
مارکس، پارسونز، میلز و دیگران معروفند به اینکه در کارهای انتشاریافتۀ 

انسان هم حیوان ناطق است و هم کاربر نمادهای فرهنگی مختلف. زبان را باید به منزلۀ پایۀ این 
نمادهای فرهنگی درک کرد. 

..Flickr/ Thomas Hawk :امتیاز عکس

https://www.flickr.com/photos/thomashawk/206903241/
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خود »برنامۀ حداقلی« )weak program ( دربارة فرهنگ داشته اند؛ یعنی 
به فرهنگ اهمیت اندکی می دادند. به عالوه، مکتب بیرمنگام و بوردیو و 
فوکو نیز عملکردی بهتری نداشته اند: آنها هم »برنامۀ حداقلی« را برای 
 strong( »مطالعۀ فرهنگ پیش گرفتند. با وجود اینکه »برنامۀ حداکثری
program( جامعه شناسی فرهنگی )که به فرهنگ اهمیت زیادی می دهد( 
از زمان تولد »چرخش فرهنگی« در اواخر دهۀ 1990 توجه روزافزونی 
بر مطالعات  امروزه گرایش »برنامۀ حداقلی« همچنان  را جلب می کند، 

جامعه شناختی فرهنگ سیطره دارد.

جستجوی انسان فرهنگی <

تحقیقات من بر حسب اتفاق مرا به قرابتی درازمدت با مطالعۀ فرهنگ 
سوق داد. کنجکاوی فکری ام در دهۀ 1990 به من انگیزه داد تا بکوشم 
و  مردم  رفتار  تبیین  و  درک  به  که  کنم  طرح ریزی  را  نظری  چارچوبی 
جامعه شناس،  سوئدبرگ،  ریچارد  کند.  کمک  انسانی  جوامع  پویش های 
در کتابش با عنوان هنر نظریۀ اجتماعی که در سال 200۴ منتشر شد، 
اظهار می دارد که نظریه پردازی جامعه شناسانه در وضعیت خوبی نیست. 
احساس کردم باید در ماجراجویی نظریه پردازانه خطر کنم. با طرح این 
پرسش روش شناختی آغاز کردم: نقطۀ عزیمت کشف معمای نیروهایی 
نهفته در پس رفتارهای انسانی و پویش های جوامع نهفته کجاست؟ فکر 
از  را  انسان  نوع  که  کنم  شروع  خاصی  صفات  شناسایی  با  باید  کردم 
گونه های دیگر متمایز می کند. دریافتم که به منظور شناسایی این صفات 
باید پژوهشم را از خانۀ اول شروع کنم. در پیگیری صفات بالقوة متمایز 
انسان سنگ تمام گذاشتم تا دسِت آخر چیزی را که در جستجویش بودم 
قوانین،  دین،  دانش،  فکر،  زبان،  یعنی  فرهنگی،  نمادهای  کردم:  کشف 
افسانه ها ارزش ها و هنجارهای فرهنگی. به نظر می رسید مطالعۀ نمادهای 
اجتماعی  پدیده های  و  انسانی  رفتارهای  تبیین  و  درک  برای  فرهنگی 
به منزلۀ  زبان  به  که  است  داده  سوق  مرا  نظریه پردازی  ام  باشد.  اساسی 
نیروی الزام آور نهفته در تولد نمادهای فرهنگی نگاه کنم: زبان »مادر« 
نمادهای فرهنگی است. به این معنا که انسان آن طور که فالسفۀ باستان 
وصف می کردند، فقط حیوانی ناطق نیست، بلکه در عین حال کاربر ماهر 
 cogito ergo( نمادهاست. از این رو، نسخۀ من از می اندیشم، پس هستم

sum( خواهد گفت: زبان را به کار می گیرم، پس انسانم. 

این فرضیه های نظری به مشاهدات میدانی منتهی شده است که قویًا 
متمایز  ویژگی  استحکام می بخشد. من چهار  فرهنگی  انسان  مفهوم  به 
انسانی را یافته ام که شاید بتواند دلیل انسان فرهنگی )هومو کولتروس( 

بودِن بشر را توضیح یدهد. 

مشاهدات بنیادی درباب تمایز انسان <

در  فرهنگی  نمادهای  محوریت  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
شود.  تلقی  جدید  معاصر  اجتماعی  علوم  در  است  ممکن  انسانی  هویت 
انسانی  هویت های  هستۀ  در  فرهنگی  نمادهای  از  من  مفهوم پردازی 

)انسان فرهنگی( این چنین به دست آمد:

1( روند رشد و بلوغ بدن انسان در قیاس با اغلب موجودات زندة دیگر 
کند است. به عنوان مثال، نوزاد انسان به طور متوسط در سن یک سالگی 
شروع به راه رفتن می کند، درحالی که نوزاد حیوان ممکن است بالفاصله یا 

در عرض چند ساعت یا چند روز پس از تولدش به راه بیفتد. 
2( عمر انسان نسبت به بیشتر حیوانات طوالنی تر است. 

۳( نژاد انسان نقش غالب بی چون و چرا را در کرة زمین دارد. 
۴( نمادهای فرهنگی انسان را از امتیاز برخوردار کرده است. 

نمادهای  و  بدن  است:  شده  ساخته  بخش  دو  از  انسانی  هویت   )۵
فرهنگی. این هویت، هویتی دوبعدی است که اغلب در ادیان و فلسفه از 

آن به عنوان هویت دوگانۀ متشکل از بدن و روح یاد می شود.

بینش های برآمده از نمادهای فرهنگی <

از لحاظ جسمی و هم در حوزه های نمادهای فرهنگی  انسان ها هم 
به آهستگی رشد می کنند و به بلوغ می رسند. بنابراین انسان ها در سیر 
تکاملی کلی خود دوبعدی اند. در مقابل، رشد و بلوغ گونه های غیرانسانی 
تا حد زیادی یک بعدی )محدود به بدن( است. به این دلیل که از نمادهای 
فرهنگی به معنای وسیع و پیچیدة انسانی آن بی بهره اند. نیاز انسان ها به 
پیشرفت در هر دو سطح را می توان دلیل رشد و بلوغ آهستۀ آنها دانست. 
به عبارت دیگر، کند شدن روند رشد و بلوغ بدن انسان، به تعبیری، به این 
دلیل است که انسان ها درگیر روند ثانویۀ رشد و بلوغ است که در نمادهای 

فرهنگی متجلی می شوند.

ویژه نامۀ  جلد  روی  مطرح شده  معمای  حل  به  فرهنگی  نمادهای 
ساینتیفیک آمریکن )سپتامبر 201۸( کمک خواهد کرد: »انسان ها: چرا 
ما شبیه هیچ یک از گونه های دیگر روی زمین نیستیم؟« همان طور که 
قباًل ذکر شد، انسان را فضیلت نمادهای فرهنگی از سایر گونه ها متمایز 

می کند. طرح زیر توضیح می دهد که چرا انسان، انسان فرهنگی است.

۴

۱

۳ تأثیر نمادهای فرهنگی بر 
ساخت هویت انسانی

هویت دوبعدی رشد کند بدن 
انسان

نقش غالب انسان طول عمر 
طوالنی تر انسان

۵

۲

انسان فرهنگی و اصل امساک <

در اینجا نشان دادیم که نماد فرهنگی می تواند چهار ویژگی متمایز 
انسانی را تبیین کند. نماد فرهنگی می تواند بی شمار رفتارهای خاص افراد 
و گروه های انسانی و همچنین تنوع پویش های جوامع و تمدن ها را تبیین 
کند. از این رو نمادهای فرهنگی با اصل امساک مطابقت دارند: استفاده از 

کمترین تعداد متغیر برای تبیین حداکثر پدیده های ممکن. 

نامه هایتان را به این نشانی بفرستید:
Mahmoud Dhaouadi <m.thawad43@gmail.com>

mailto:m.thawad43%40gmail.com?subject=
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ساختمان اصلی در جزیره ی اوتویا که در طبقه ی همکفش ۶۹ نفر به قتل رسیدند. 
امتیاز عکس: پال هالوورسن.
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»چیزها اتفاق می افتند، اما بازنمایی شان در هوا 
سرگردان است.«
الکساندر، جی. سی. و گائو، آر )۲۰۱۲( 

فیوتولف هانسن، که بیش تر با نام پیشینش، آندرس برینگ بریویک، 
شناخته شده است، ۲۲ جوالی ۲۰۱۱ دو حملۀ تروریستی در نروژ انجام 
داد؛ یکی در ادارۀ اجرایی دولتی نروژ، و دومی در اوتویا، جایی که انجمن 

از ده  جوانان کارگر اردوی تابستانی شان را برگزار می کردند. حاال، پس 
آن  پی  از  برآمده  پرسش های  گریبان  به  دست  هنوز  نروژ  جامعۀ  سال، 
حمالت است. آن حمالت منجر به مرگ ۷۷ انسان و مجروحیت شمار 
یک  مقام  در  نروژ  به  سختی  ضربۀ  حمالت  شد.  بیش تری  مراتب  به 
ملت، و همچنین به جهان، وارد کرد. بازدیدکنندگان بین المللی به اردوی 
تابستانی پیوستند و رسانه های بین المللی حمالت را پوشش دادند. فوراً 
با  بین المللی حمالت مطرح شد.  انگیزۀ  با  رابطه  در  مثاًل،  پرسش هایی، 
وجود این، جامعۀ نروژ از تصمیم های عملی درست پس از حمالت کالفه 

پال هالوورسن، ویراستار نشریات در انتشارات دانشگاهی اسکاندیناوی نروژ
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شده بود. بسیاری در روایت هایشان بر زمان بندی حمالت تأکید می کردند؛ 
یعنی میانۀ تابستان که اسلو بسیار خالی است و بیش تر مردم به تعطیالت 
این  به  چیزی  برای  کم تر  مراتب  به  جامعه  شد  باعث  امر  این  رفته اند. 
خواسته  یا  می رفت  انتظار  که  آنطور  واکنش  و  باشد،  آماده  وحشتناکی 
می شد سریع نباشد. با تروریستی که تحت نام کاملش تسلیم شده بود و 
درست پیش از حمالت، به طور گسترده، »مانیفستی« توزیع کرده بود، 
جستجوی پاسخ می توانست با مصالح موجود آغاز شود. به همین سیاق، 
دو کمیتۀ روان شناختی تخصصی و قانونی به این پرسش روان شناختی 
به دو  البته  و  نه،  یا  است  واجد سالمت عقلی  بریویک  آیا  پرداختند که 
جمع بندی متضاد رسیدند. به نظر کمیتۀ نخست او شیزوفرنیک پارانوید 
بود، در حالی که به نظر کمیتۀ دوم او اختالل شخصیت خودشیفته داشته 
است.  بوده  برخوردار  عقلی  سالمت  از  حمالت  انجام  حین  هم  باز  اما 
بریویک سالم و  نتیجه رسید که  این  به  اسلو  محاکمه در دادگاه بخش 
گناهکار است. حکم او حداکثر مجازات در نروژ است: ۲۱ سال حبس با 
احتمال تمدید. طی این زمان در زندان، او نامش را تغییر داده است. در 
نیوزلند حمله ای علیه  تارانت در کریست چرچ  برنتون  ۱۵ مارس ۲۰۱۹، 
مسلمانان ترتیب داد. او آشکارا از بریویک به عنوان منبع الهام خویش نام 

برد و »۲۲ جوالی« دوباره به صحنۀ اخبار بین المللی برگشت. 

فرهنگی  ترومای  به  ارجاع  برای  است  شده  کنایه ای  »۲۲ جوالی« 
برخاسته از این رویدادها. این نام صرفًا بازتاب رخدادی تاریخی نیست، 
بلکه به فرایند پس از آن نیز اشاره دارد؛ مثل نام »یازده سپتامبر«. این 
ادراکات  بر  که  کردند  طرح  جمعی  هویت  دربارۀ  پرسش هایی  رخدادها 
چالش  به  را  ادراکات  آن  و  می کردند  وارد  فشار  نروژی بودن  از  پیشین 
نروژ  کارگری  اتحادیه های  کنفدراسیون  که  همان طور  می کشیدند. 
جمعی  کشتار  عامل  خودمان«  از  »یکی  است  ممکن  »چطور  پرسید: 
از  یکی  جمعی  بنیادهای  گذاشتن  بحث  به  شیوۀ  این  دربیاید؟«  آب  از 

شاخص های ترومای فرهنگی است.

دربارۀ  به رشدی  رو  و  نروژی، گسترده  نه فقط  و  بین المللی،  ادبیات 
»۲۲ جوالی« وجود دارد. شاید مشهورترین اثر غیرداستانی کتاب یکی 
ادبیات  در  روشنگرش.  عنوان  آن  با  باشد،  آسنه سی یرستاد  نوشتۀ  ما  از 
نوشت  کتابی  سال ۲۰۱۴  در  انسان شناس  بانگستاِد  سیندره  دانشگاهی، 
با عنوان آندرس بریویک و خیزش اسالم هراسی، کتابی که با صراحت 
به مسئلۀ انگیزۀ ایدئولوژیک تروریسم پرداخت. در حالی که بانگستاد بر 
مطالعۀ خطرات اسالم هراسی به عنوان یک عامل زمینه ای مهم تصریح 
»مانیفست«  در  حاضر  خود-روایت گری های  سندبرگ  سوینونگ  دارد، 
بریویک را مطالعه می کند و چهار شیوۀ تحلیل متفاوت برای آن ها می یابد: 
»راهبردی یا تعّین مند، وحدت یافته یا چندپاره«. او همچنین به این مسئله 
اشاره می کند که چگونه شیوه های متفاوت توصیف بریویک بازتاب نزاعی 
تمرکز  بریویک  عاملیت  بر  می کوشند  که  است  اسالم گرا-ستیزانی  بین 
کنند و کنشگران چپ گرایی که بر رویکردهای ساختاری تأکید می کنند. 
نمونه،  برای  کرد،  اشاره  آن ها  به  می توان  که  پژوهش  خطوط  دیگر 
مطالعات رسانه ها، بحث های راجع به چندفرهنگ گرایی، اعتماد و مداخلۀ 
طور  به  مثال ها،  این  همۀ  است.  ضدتروریسم  سیاست گذاری  و  مدنی، 
نوعی، می کوشند آثار ۲۲ جوالی را بررسی کنند. یک پیامد مهم که باید 
به آن اشاره کرد این است که در آستانۀ حمالت تروریستی، حکومت نروژ 
برای تأسیس »مرکز پژوهش دربارۀ افراط گرایی« )C-REX(، مستقر در 

دانشگاه اسلو، حمایت مالی فراهم کرد؛ مرکزی که به گفتۀ سینتیا میلر 
و  عالمانه  برای کارشناسی  به عنوان جامع ترین مرکز  ایدریس، »اکنون 
سیاست گذاری عمومی دربارۀ افراط گرایی راست افراطی در سطح جهان 

شناخته شده است.« 

 ۲۲ با  مرتبط  و  دربارۀ  پژوهش های  از  کاملی  گزارش  ارائۀ  برای 
از  است  مثال هایی  زیر  مقاالت  اما  ندارد،  وجود  کافی  فضای  جوالی 
نشریۀ  در  موضوعی  پرونده ای  در  رافوس  توره  و  من  که  چشم اندازی 
نروژی جامعه شناسی دربارۀ »۲۲ جوالی« در آن کار کرده ایم. مقاالت 
قرار است وجوه مختلفی را پوشش دهند. مقالۀ نخست، »اعتماد پس از 
تروریسم در نروژ، فرانسه و اسپانیا«، اهمیت روایت ها همچون بخشی از 
اعتماد شهروندان به سیاستمداران و جامعه پس از حمالت تروریستی را 
مطالعه می کند. نمونه های تطبیقی عبارتند از حمالت تروریستی در نیس 

در ۲۰۱۶ و بارسلون در ۲۰۱۷.  

است و »یادبودهای   )memory work( دربارۀ کار خاطره  مقالۀ دوم 
تثبیت  فرایند  مقاله  این  دارد.  نام  تروریسم«  به  واکنشی  همچون  ملی 
ملی  یادبود  با  مقایسه شان  حین  در  را  اوتویا  و  اسلو  در  ملی  یادبودهای 
شهر اوکالهوما و یادبود ملی یازدهم سپتامبر در نیویورک مطالعه می کند. 
مقاله با بحثی دربارۀ این که چگونه، به نحوی متناقض نما، یادبودهای ملّی 
یادآوری سرپوش  تاریخی و کنش های  بعد سیاسی رخدادهای  بر  اغلب 

می گذارند به پایان می رسد.

مقالۀ سوم، »نقش دادگاه پس از ۲۲ جوالی«، به مدد مستندسازی 
بازسازی، طرحی ترسیم  بازماندگان و کار خاطره و  روابط بین دادگاه و 
می کند از دستورکاری پژوهشی درون جامعه شناسی حقوق. هدف غایی 
به  دادگاه ها  واکنش  چگونگی  از  بیش تر  فهمی  ارائۀ  دستورکار  این 

رخدادهای استثنایی است.

کتاب هایی که در این شماره از نشریه مرور می شوند عبارتند از: نفرت 
در میهن، اثر سینتیا میلر ایدریس؛ مجموعه مقاالت تدوینی آنه گیلسویک 
به عنوان راه های پیش رو ]Bearbeidelser[؛ هراس و نفرت در دموکراسی 
حزب  و  لیوستاد؛  هویر  ایریک  اثر   ]Frykt og avsky i demokratiet[
کارگر و ۲۲ جوالی ]Arbeiderpartiet og 22. Juli[ اثر هالوارد نوتاکر. 

چنان که این مقاالت و مرور کتاب ها نشان می دهند، در مطالعۀ »۲۲ 
جوالی« ، نقطۀ قّوت جامعه شناسی در گسترۀ نگاهش است. 
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